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1. Pendahuluan 
Sebagai pengawal Protokol Menentang Penyelundupan Imigran Melalui Darat, Laut, dan Udara1 

dan Protokol untuk Mencegah, Menekan serta Menghukum Tindak Perdagangan Orang, khususnya 

Perempuan dan Anak,2 (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air and the 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially  Women and Children) 

yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Lintas Negara 

Terorganisasi,3 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) serta 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention against 

Corruption) UNODC menggalakkan kepatuhan global terhadap instrumen-instrumen ini dan 

membantu negara-negara dalam upaya mereka untuk menerapkannya secara efektif serta 

memerangi tindakan yang mereka kategorikan sebagai tindak kejahatan. UNODC berkontribusi 

untuk merumuskan pengetahuan berbasiskan bukti dan membantu meningkatkan kesadaran 

mengenai perdagangan orang, penyelundupan manusia, korupsi, dan bentuk lain dari kejahatan 

lintas negara terorganisasi. 

UNODC adalah anggota Bali Process, yaitu organisasi yang menggeluti isu-isu terkait 

Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi lainnya. 

Di dalam Bali Process, Kelompok Kerja Perdagangan Orang mengidentifikasi pemberantasan 

korupsi yang merupakan fasilitator perdagangan orang sebagai fokus prioritas utama. Kelompok 

Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran negara-negara anggota Bali Process mengenai 

korupsi yang berperan sebagai fasilitator utama perdagangan orang dan menjajaki peluang untuk 

meningkatkan kerja sama antara para praktisi antikorupsi dan perdagangan orang’.4 Bali Process 

mengakui pentingnya upaya untuk mendorong penerapan pendekatan secara terpadu untuk 

memerangi perdagangan orang dan penyelundupan imigran, mengingat hubungan yang erat antara 

kedua jenis tindak kejahatan ini. 

Dilatarbelakangi hal tersebut, dalam pertemuan tahunan Kelompok Kerja Perdagangan Orang yang 

kelima, para anggotanya dan Bali Process menyambut baik proposal UNODC untuk melakukan 

serangkaian kegiatan, termasuk Kajian Data ini, guna membantu Negara Anggota Bali Process 

untuk memahami peran korupsi sebagai fasilitator penyelundupan imigran dan perdagangan orang. 

Kajian Data ini menjadi dasar bagi Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik 

(ROSEAP) serta Kantor Dukungan Regional (RSO) Bali Process untuk penyusunan Laporan 

Penelitian yang lebih komprehensif.5 

Kajian Data ini membahas mengenai peran korupsi sebagai fasilitator penyelundupan imigran dan 

perdagangan orang di Negara Anggota Bali Process.6 Kajian ini utamanya difokuskan pada negara-

 
1  Ditandatangani pada 12 Desember 2000, 2241 UNTS 507 (berlaku mulai 28 Januari 2004). 
2  Ditandatangani pada 12 Desember 2000, 2237 UNTS 319 (berlaku mulai 25 Desember 2003). 
3  Ditandatangani pada 15 Desember 2000, 2225 UNTS 209 (berlaku mulai 29 September 2003). 
4  Bali Process, Trafficking in Persons Working Group, Forward Work Plan 2017-2019. 
5          Dapat diakses di https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2021/03/research-report-migrant-smuggling-

huma-trafficking/story.html and https://www.baliprocess.net/regional-support-office/corruption-as-a-facilitator-of-

smuggling-of-migrants-and-trafficking-in-persons/  
6  Perlu diketahui bahwa di beberapa Negara Anggota Bali Process, istilah 'penyelundupan imigran' dan 'perdagangan 

orang' disebut dengan istilah yang lain, seperti 'penyelundupan manusia', 'perdagangan manusia', dan 'penyelundupan 

orang'. Dalam Kajian ini, istilah-istilah yang relevan dipahami sesuai dengan makna yang ada pada Protokol 

Penyelundupan Imigran dan Perdagangan Orang. Perlu diperhatikan juga bahwa beberapa sumber mungkin salah 

melabeli tindakan tertentu sebagai penyelundupan dan/atau perdagangan orang. 
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negara Anggota Bali Process di Asia Tenggara, khususnya sepuluh Negara Anggota ASEAN 

(Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, 

Republik Demokratik Rakyat Laos (PDR), Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Filipina, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam.  

 

1.1  Konteks dan Latar Belakang  
Penyelundupan imigran dan perdagangan orang menjadi perhatian utama di seluruh kawasan Asia 

Tenggara. Berbagai negara di Asia Tenggara berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan 

penyelundupan imigran, sementara tingkat perdagangan orang tergolong tinggi di kawasan ini dan 

kasus eksploitasi seksual serta tenaga kerja juga tampak meluas7. Meskipun demikian, kedua fenomena 

tersebut masih kurang didokumentasikan dengan baik. Sementara jumlah penelitian telah meningkat 

secara bertahap, banyak aspek penyelundupan dan perdagangan orang tetap tidak pasti. Hal ini terutama 

berlaku untuk korupsi sebagai fasilitator penyelundupan dan perdagangan orang, yang perannya sering 

diabaikan dan tidak dilaporkan. Literatur serta pelaporan tentang penyelundupan dan perdagangan 

orang, secara umum lebih banyak ditemukan di wilayah lain dan dalam konteks rute migrasi lainnya 

(khususnya jalur dari Amerika Tengah ke Utara dan Afrika serta Asia Barat ke Eropa). 

Literatur yang ada menunjukkan peran integral dari korupsi dalam memfasilitasi penyelundupan 

imigran dan perdagangan orang. Misalnya, laporan tahun 2019 berjudul Kejahatan Lintas Negara 

Terorganisasi di Asia Tenggara: Evolusi, Pertumbuhan, dan Dampaknya (Transnational Organized 

Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact) (diterbitkan oleh Kantor Regional UNODC 

untuk Asia Tenggara dan Pasifik) mencatat bahwa 'tingkat korupsi yang tinggi diyakini mendorong 

perdagangan orang di Asia Tenggara'. Berkenaan dengan penyelundupan, diketahui bahwa korupsi di 

antara pejabat pemerintah dan pengusaha swasta di Asia Tenggara adalah penyumbang utama 

penyelundupan imigran melintasi perbatasan internasional’8. Namun, sangat sedikit sumber yang 

memuat informasi substantif tentang hubungan antara korupsi, penyelundupan dan perdagangan orang. 

Contoh kasus yang sebenarnya jarang terjadi, meskipun komentar umum tentang prevalensi dan peran 

korupsi adalah hal yang biasa terjadi. 

 

 

  

 
7          Lihat, misal, UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2020) 151 
8          UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact (2019) 81, 87. 
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1.2 Tujuan dan Struktur Kajian Data  
Tujuan Kajian Data ini adalah untuk menyaring dan menyajikan informasi dalam konteks yang relevan 

dengan korupsi sebagai fasilitator penyelundupan imigran dan perdagangan orang di Asia Tenggara. 

Hal ini memberikan wawasan tentang peran korupsi dalam konteks penyelundupan dan perdagangan 

orang. Seperti disebutkan di atas, fokusnya adalah pada sepuluh Negara Anggota ASEAN di kawasan, 

yang masing-masing menjadi anggota Bali Process. Informasi yang dikumpulkan dalam Kajian ini 

menghasilkan Laporan, yang disusun oleh Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik 

(ROSEAP) dan Kantor Dukungan Regional (RSO) Bali Process. 

Kajian Data ini dibagi menjadi lima bagian. Setelah pendahuluan (Bagian I), Bagian II akan 

menguraikan tentang konsep dan definisi korupsi, perdagangan orang, dan penyelundupan imigran. 

Bagian III kemudian mengidentifikasi bukti umum tentang korupsi sebagai fasilitator perdagangan 

orang dan penyelundupan manusia, dengan memanfaatkan beragam literatur tentang perdagangan orang 

dan penyelundupan manusia di luar konteks ASEAN. Bab ini juga memberikan beberapa contoh dari 

daerah lain. Bagian IV mengkaji bukti dari Negara Anggota ASEAN dalam berbagai konteks proses 

penyelundupan dan perdagangan orang. Pada Bagian V, Kajian Data ini mengidentifikasi beberapa 

rekomendasi yang ditemukan dalam literatur yang ada tentang bagaimana menangani korupsi dalam 

konteks perdagangan dan penyelundupan. 

 

1.3 Metodologi 
Penelitian untuk Kajian Data ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2020. Penelitian ini 

melibatkan pengumpulan data dan analisis sistematis terhadap bahan dari sumber terbuka, termasuk, 

antara lain, publikasi organisasi internasional, akademisi, pakar lainnya, serta organisasi nonpemerintah 

(LSM). Penelitian ini juga lebih lanjut mencakup survei laporan media dari outlet berita berbahasa 

Inggris baik di tingkat internasional maupun Asia Tenggara.  
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2. Konsep dan Definisi 

2.1 Metodologi 
Korupsi merupakan sebuah permasalahan serius yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat 

sipil, merongrong kewibawaan lembaga, menodai norma etika, serta membahayakan supremasi hukum. 

Korupsi mencakup berbagai kegiatan ilegal. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 

Korupsi (United Nations Convention against Corruption (UNCAC))––sebuah komponen utama dari 

upaya internasional untuk memberantas korupsi, dan merupakan satu-satunya instrumen antikorupsi 

universal yang mengikat secara hukum – mensyaratkan perumusan sejumlah bentuk pelanggaran yang 

berkaitan dengan tindak korupsi termasuk, antara lain, penyuapan, penggelapan, perdagangan dengan 

memberdayakan faktor pengaruh/wibawa, penyalahgunaan wewenang jabatan, kekayaan yang tidak 

wajar, dan pencucian uang.9 Korupsi dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Negara-negara yang 

mendatangani UNCAC (kemudian disebut Negara Pihak) diwajibkan untuk mencegah dan 

mengendalikan korupsi serta menerapkan Undang-Undang, kebijakan dan program guna mencapai 

tujuan ini.   

Korupsi dapat terjadi pada skala kecil, yaitu melibatkan secara perorangan atau beberapa orang dalam 

suatu organisasi yang lebih besar dengan memanfaatkan peluang untuk menyalahgunakan posisi jabatan 

dan/atau wewenangnya demi kepentingan pribadi.10 Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik 

dalam kaitannya dengan pelayanan mereka kepada masyarakat umum biasanya disebut dengan istilah 

‘petty corruption’ (korupsi skala kecil).11 Korupsi juga dapat terjadi pada skala yang lebih besar dan 

memengaruhi keseluruhan organisasi atau lembaga publik, seperti lembaga kepolisian, sistem peradilan 

ataupun imigrasi. Dalam hal ini, korupsi lebih bersifat sistemik dan disebabkan oleh kelemahan secara 

struktural serta tata kelola yang kurang memadai. Praktik-praktik dalam lembaga tertentu dapat 

diselewengkan oleh karena adanya korupsi dan budaya toleransi terhadap korupsi ini mungkin telah 

berlangsung lama. Pada tingkat tertinggi, korupsi melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat publik tingkat tinggi dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara atau rakyatnya, 

atau merampas hak-hak fundamental mereka. Hal ini biasanya disebut dengan istilah ‘grand corruption’ 

(korupsi skala besar).12  

Sebuah pendekatan komprehensif dan multidisipliner diperlukan guna mencegah dan memberantas 

korupsi secara efektif. UNCAC menetapkan langkah-langkah khusus untuk sektor publik dan swasta 

yang bertujuan untuk meningkatkan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini meliputi 

pembentukan lembaga antikorupsi, penyusunan kode etik bagi pejabat publik dan peraturan mengenai 

konflik kepentingan, sistem yang tepat untuk pengadaan publik, dan langkah-langkah untuk mendukung 

transparansi dan perilaku etis di sektor swasta.13 UNCAC mendorong negara-negara untuk mendukung 

partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi, meningkatkan kesadaran dan memastikan adanya 

 
9  UNCAC, Pasal 15-23. 
10  Lihat, misalnya, Susan Rose-Ackerman and Bonnie J Palifka, Corruption and Government: Causes, Consequences, 

and Reform (Cambridge University Press, 2016) 7-9. 
11  ‘Pejabat publik’ melibatkan siapa pun yang memegang jabatan dalam tatanan legislatif, eksekutif, administratif 

ataupun jabatan di kantor pengadilan negara, baik ditunjuk maupun dipilih, permanen maupun temporer, menerima 

atau tidak menerima gaji, terlepas dari senioritas orang tsb;  (ii) dan siapa saja yang bekerja dalam ranah publik, 

termasuk di lembaga negara atau perusahaan negara, atau memberikan layanan kepada publik, sebagaimana dijabarkan 

dalam UU Negara dan diterapkan di wilayah tsb; (iii) siapa pun yang didefiniskan sebagai ‘pejabat publik’ sesuai 

dengan UU Negara’. Baca UNCAC, Pasal 2(a). 
12  Lihat Transparency International, ‘Definition of Grand Corruption’ (19 August 2016). Dapat diakses di 

https://www.transparency.org/en/news/what-is-grand-corruption-and-how-can-we-stop-it.  
13  UNCAC, Pasal 5-14. 
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kanal pelaporan anonim untuk melaporkan tindak korupsi.14 Lebih lanjut, Konvensi ini juga 

menyerukan kriminalisasi terhadap segala tindakan korupsi serta menyediakan suatu kerangka kerja 

untuk melakukan kerja sama internasional dalam memerangi korupsi. 

2.2 Penyelundupan Imigran 
Protokol Penyelundupan Imigran (The Smuggling of Migrants Protocol) mewajibkan negara-negara 

pihak untuk mencegah dan memerangi penyelundupan imigran, melindungi hak-hak imigran yang 

diselundupkan, serta mendorong kerja sama antar negara.15 Pasal 3(a) dari Protokol tersebut 

mendefinisikan ‘penyelundupan imigran’ sebagai 

usaha dengan tujuan untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke 

dalam suatu Negara Pihak di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau 

memiliki izin tinggal.  

Penyelundupan imigran melibatkan tindakan bantuan terhadap masuknya atau tinggalnya seseorang 

secara tidak sah di suatu negara untuk memperoleh keuntungan. Pelaku penyelundupan imigran 

memfasilitasi pergerakan orang yang ingin melintasi perbatasan suatu negara tetapi tidak memiliki 

sarana yang sah untuk melakukannya. Mereka akan membantu orang-orang melalui beragam cara, 

seperti mengatur transportasi ataupun memberikan, memproduksi atau menyediakan dokumen 

perjalanan palsu. Beberapa sindikat pelaku penyelundupan imigran memiliki kapabilitas yang tinggi, 

melakukan tindak korupsi, menggunakan dokumen palsu dan metode lain untuk mengurangi risiko 

terdeteksi, sementara sindikat lainnya tidak demikian. Beberapa metode penyelundupan, terutama yang 

melalui jalur laut, dapat membahayakan nyawa dan keselamatan para imigran yang diselundupkan. 

Biaya penyelundupan cenderung mengalami kenaikan atau penurunan bergantung pada peluang 

keberhasilan dan tingkat bahayanya. 

Persyaratan inti dari Protokol Penyelundupan Imigran adalah bahwa negara melakukan kriminalisasi 

terhadap penyelundupan imigran dan tindakan lain yang terkait.16 

2.3 Perdagangan Orang 
Protokol Perdagangan Orang (the Trafficking in Persons Protocol) mewajibkan Negara Pihak untuk 

melakukan kriminalisasi terhadap tindak perdagangan orang, melindungi korban, mencegah 

perdagangan orang, dan bekerja sama dalam memeranginya.17 Pasal 3 dari Protokol tersebut 

mendefinisikan perdagangan orang sebagai 

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasaan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, 

penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan atau memberi atau 

menerima pembayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, 

setidaknya, eksploitasi pelacuran terhadap orang lain atau dalam bentuk eksploitasi 

 
14  UNCAC, Pasal 8(4), 10, dan 13. 
15  Smuggling of Migrants Protocol, Pasal 2.  
16  Smuggling of Migrants Protocol, Pasal 6. 
17  Trafficking in Persons Protocol, Pasal 2. 
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seksual lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan atau pemindahan organ tubuh. 

Definisi tersebut memiliki 3 unsur, yaitu perbuatan, sarana dan tujuan. Kombinasi dari unsur-unsur ini 

diperlukan untuk menentukan tindak kejahatan perdagangan orang, kecuali pada kasus-kasus di mana 

korban yang diperdagangkan adalah anak-anak, di mana dalam kasus yang demikian unsur sarana 

ditiadakan. Apabila terdapat unsur sarana sesuai dengan yang telah ditentukan (atau apabila korban 

perdagangan adalah seorang anak), persetujuan dalam bentuk apa pun dari korban perdagangan atas 

tindakan eksploitasi terhadap dirinya dianggap tidak relevan. Secara khusus, Pasal 5 dari Protokol ini 

mengharuskan Negara Pihak untuk menjadikan tindak perdagangan orang sebagai sebuah bentuk 

pelanggaran, sesuai dengan definisi yang terdapat di Pasal 3.  

Definisi perdagangan orang membedakan jenis tindak kejahatan ini dengan penyelundupan imigran, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Protokol Penyelundupan Imigran. Supaya lebih jelas, kedua jenis 

tindak kejahatan ini dapat dibedakan dari dua hal utama berikut: 

1) Tujuan dari pelaku penyelundup imigran dan pelaku perdagangan orang berbeda. Tujuan dari 

perdagangan orang adalah untuk melakukan eksploitasi terhadap korban perdagangan. 

Sementara tujuan dari penyelundupan imigran adalah untuk memperoleh ‘keuntungan finansial 

atau materi lainnya’. Biasanya, para pelaku penyelundupan imigran ‘tidak memiliki niat untuk 

melakukan eksploitasi terhadap imigran yang diselundupkan setelah dapat memasukkan atau 

membuat mereka tinggal secara tidak sah ke dalam suatu negara’.18   

2) Penyelundupan imigran meliputi ‘masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam wilayah 

Negara Pihak di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau memiliki izin 

tinggal’ atau memungkinkan orang tersebut untuk tinggal di suatu negara pihak.19 Perdagangan 

orang, sebaliknya, tidak memerlukan penyeberangan perbatasan wilayah suatu negara dan tidak 

memerlukan untuk masuk atau tinggal secara tidak sah di suatu negara. Dengan demikian, 

perdagangan orang (tidak seperti penyelundupan imigran) dapat terjadi sepenuhnya di dalam 

wilayah satu negara dan dapat pula meliputi penyeberangan perbatasan negara. 

Penyelundupan imigran dan perdagangan orang dapat menjadi sulit untuk dibedakan dan tindak 

penyelundupan imigran dapat berubah menjadi tindak perdagangan orang.20 Dalam praktiknya, pelaku 

perdagangan orang sering kali memperoleh keuntungan finansial atau materi bersamaan dengan tujuan 

eksploitasi dan sering pula memindahkan korban melintasi batas negara. Imigran yang diselundupkan 

dapat mengalami eksploitasi dalam upaya penyelundupannya, atau menjadi korban perdagangan selama 

atau setelah perjalanan mereka. Apabila pelaku penyelundupan memiliki niat untuk mendapatkan 

keuntungan finansial atau materi dari pengangkutan imigran dari satu negara ke negara lain, dan juga 

memiliki niat untuk mengeksploitasi mereka, maka pelaku bersalah atas tindak penyelundupan manusia 

dan perdagangan orang. Serta, seseorang juga dapat menjadi imigran yang diselundupkan dan sekaligus 

korban perdagangan orang. 

 

 

  

 
18  UNODC, A Short Introduction to Smuggling of Migrants (UNODC, 2010) 10. 
19  Smuggling of Migrants Protocol, Pasal 3(a). 
20  Lihat, misalnya, Conference of States Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, Working Group on the Smuggling of Migrants, Challenges and Good Practices in the Criminalization, 

Investigation and Prosecution of the Smuggling of Migrants, UN doc CTOC/COP/WG.7/2012/2 (21 Maret 2012) 

para 6. 
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3. Korupsi, Perdagangan Orang, dan 

Penyelundupan Manusia:  

      Informasi Umum 
Informasi khusus mengenai korupsi sebagai fasilitator penyelundupan imigran dan perdagangan orang, 

atau bahkan informasi umum tentang keterkaitan antara ketiga fenomena tersebut masih sangat langka. 

Sebagai titik permulaan, dua jurnal yang diterbitkan UNODC mengenai “Keterlibatan Korupsi dalam 

Perdagangan Orang” dan “Korupsi dan Penyelundupan Imigran” (the Role of Corruption in Trafficking 

in Persons and Corruption and the Smuggling of Migrants) masing-masing menyatakan bahwa ‘data 

khusus dan analisis mendalam mengenai keterlibatan korupsi dalam perdagangan orang saat ini masih 

terbatas’,21 dan ‘informasi mengenai keterlibatan korupsi dalam penyelundupan imigran masih 

sangatlah terbatas’.22 Sebuah Kajian Global mengenai Data dan Penelitian Penyelundupan Imigran 

(Migrants Smuggling Data and Research) yang dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi 

(IOM) juga mencatat adanya keterbatasan informasi yang tersedia ’mengenai peran pejabat pemerintah 

yang korup dalam proses penyelundupan imigran’.23 

Terkait dengan perdagangan orang, sebuah laporan dari Satuan Tugas Presiden Asosiasi Pengacara 

Internasional (International Bar Association (IBA)) Menentang Perdagangan Orang tahun 201624 yang 

berjudul “Perdagangan Orang dan Korupsi Publik” (Human Trafficking and Public Corruption), 

mengamati bahwa walaupun ‘korupsi merupakan ciri endemik dari tindak kejahatan perdagangan 

orang’, bukti sering kali bersifat anekdot, kabur dan tidak kuat. Lebih lanjut, laporan tersebut 

menjelaskan bahwa meskipun ‘keterkaitan antara perdagangan orang dan korupsi telah secara luas 

diketahui, hanya ada sedikit data yang tersedia untuk membantu menjelaskan apa yang terjadi, 

bagaimana, dan kepada siapa’. Laporan tersebut juga mencatat bahwa hanya ada sedikit penelitian yang 

dapat diandalkan serta informasi mengenai bagaimana pemerintah merespon korupsi dan perdagangan 

orang ‘juga langka’.25 Sebuah laporan mengenai Model Bisnis Perdagangan Orang (Business Model of 

Trafficking) yang dikeluarkan oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) juga 

menyatakan bahwa ‘hanya sedikit publikasi mengenai korupsi dan perdagangan orang; referensi antara 

korupsi dan perdagangan orang biasanya bersifat anekdot’.26 Holmes, dalam sebuah publikasi yang 

berjudul Perdagangan Orang & Korupsi (Human Trafficking & Corruption) tahun 2009, menyatakan 

bahwa 

berbeda dengan situasi mengenai kejahatan terorganisasi dan perdagangan orang, hanya 

sedikit publikasi mengenai keterkaitan antara korupsi dan perdagangan orang; sebagian 

besar referensi dalam literatur adalah berupa kritik umum mengenai kolusi ini, tanpa 

 
21  UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 6. Lihat juga, hal 4: ‘selain kelangkaan data resmi 

khusus korupsi dan perdagangan orang, terdapat indikasi konsisten bahwa korupsi berperan penting dalam 

memfasilitasi dan membesarkan tindak kejahatan perdagangan orang’. 
22  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 3. 
23  IOM, Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (2016) 7. 
24  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 5-7. 
25  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 5-7. 
26  OSCE, Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime (2010) 56. 
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adanya detail apa pun. Hal ini terutama karena sangat susah untuk memperoleh 

informasi yang konkret tentang masalah ini dikarenakan sejumlah alasan.27 

Terkait penjelasan perihal kurangnya informasi mengenai hubungan antara korupsi dan perdagangan 

orang, sebagian sumber menyebutkan bahwa korupsi jarang dilaporkan. Sebuah laporan dari OSCE 

menyatakan bahwa ‘sulit untuk memperoleh informasi, di antaranya, karena korban mungkin tidak 

mengetahui adanya korupsi dalam kasus perdagangan orang dan pelaku perdagangan orang serta 

pejabat yang melakukan korupsi tidak mungkin melaporkan praktik korupsi tersebut’.28 

 

3.1 Korupsi Sebagai Unsur Untuk Memprediksi 

Perdagangan Orang dan Penyelundupan 

Imigran 
Meskipun informasi dan contoh khusus mengenai hal ini masih langka, keterkaitan antara 

penyelundupan imigran, perdagangan orang, dan korupsi telah diketahui secara umum. Beberapa 

publikasi menekankan mengenai persepsi peranan korupsi untuk memfasilitasi penyelundupan imigran 

dan perdagangan orang pada tingkat struktural yang menyeluruh. Dalam konteks penyelundupan 

imigran, jurnal yang diterbitkan UNODC mengenai “Korupsi dan Penyelundupan Imigran” 

(Corruption and the Smuggling of Migrants) menyatakan bahwa ‘korupsi merupakan prediktor 

signifikan dari tindak penyelundupan imigran ke luar wilayah suatu negara’.29 Lebih lanjut dijelaskan 

pula bahwa: 

Penyelundupan imigran, sebagaimana jenis kejahatan terorganisasi lainnya, 

berkembang pesat di wilayah yang pejabat publiknya korup. Faktanya, banyak operasi 

penyelundupan imigran tidak akan bertahan lama tanpa adanya dorongan secara terus 

menerus dari korupsi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi 

merupakan unsur esensial dari setiap strategi komprehensif dan efektif untuk mengatasi 

permasalahan penyelundupan imigran.30 

Sebuah studi tingkat global yang dilakukan oleh UNODC di tahun 2018 mengenai Penyelundupan 

Imigran juga menemukan bahwa korupsi dan penyelundupan manusia selalu berkaitan, serta 

menyatakan bahwa:  

Banyak sindikat jaringan penyelundupan imigran terlibat di dalam korupsi sistematis di 

segala tingkat; dari korupsi skala kecil (petty corruption) di titik pengawasan perbatasan 

hingga korupsi skala besar (grand corruption) di tingkat pemerintahan yang lebih 

tinggi. Praktik korupsi yang berkaitan dengan penyelundupan imigran telah dilaporkan 

di hampir seluruh jalur yang teridentifikasi.31 

 
27  Leslie Holmes, ‘Human Trafficking & Corruption: Triple Victimisation?’ in Cornelius Friesendorf (ed), Strategies 

Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector (2009) 83. Lihat juga M Bashir Uddin, ‘Human 

Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security’ (2014) 2(1) International Journal of Social 

Work and Human Services Practice 18. 
28  OSCE, Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime (2010) 56. 
29  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 9, citing A Aronowitz, ‘Smuggling and Trafficking in 

Human Beings: The Phenomenon, The Markets that Drive It and the Organisations that Promote It’ (2001) 9(2) 

European Journal on Criminal Policy and Research 163. 
30  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 1. 
31  UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants (2018) 8. 
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Lebih lanjut, sebuah laporan gabungan tahun 2016 oleh Europol dan Interpol mengenai Jaringan 

Penyelundupan Imigran (Migrant Smuggling Network) menyatakan: 

Titik-titik penyelundupan juga dapat muncul di daerah-daerah dengan kendali 

penegakan hukum yang lemah atau tidak memiliki supremasi hukum karena pelaku 

penyelundup tersebut bergantung pada pengawasan perbatasan yang lemah dan korupsi 

pada penjaga perbatasan, patroli Kepolisian atau petugas dari Angkatan Laut untuk 

memfasilitasi tindak kejahatan mereka … Korupsi merupakan faktor utama lain yang 

mempermudah penyelundupan imigran.32 

Berkenaan dengan penyelundupan imigran, sebuah laporan dari OECD mengenai Korupsi dan 

Penyelundupan Pengungsi (Corruption and the Smuggling of Refugees) juga menemukan bahwa 

‘korupsi merupakan fasilitator utama dari pelanggaran penyelundupan manusia. Hal ini merupakan 

hambatan utama dalam melakukan pencegahan, deteksi dan pengendalian terhadap penyelundupan 

manusia’.33  

Banyak sumber menyoroti keterkaitan umum antara korupsi dan perdagangan orang. Zhang dan Pineda, 

dalam sebuah bab di buku yang berjudul Korupsi sebagai Faktor Penyebab Perdagangan Orang 

(Corruption as a Causal Factor in Human Trafficking) berpendapat bahwa ‘korupsi mungkin 

merupakan faktor paling penting dalam menjelaskan perdagangan orang’.34 Sebuah laporan oleh World 

Justice Project (sebuah LSM yang berbasis di Amerika Serikat) di tahun 2014 menjelaskan bahwa ‘area 

yang rawan’ perdagangan orang ini selaras dengan tempat-tempat yang memiliki tindak korupsi publik 

yang meluas.35 Sebuah publikasi Transparency International di tahun 2011 yang berjudul Memutus 

Rantai: Korupsi dan Perdagangan Orang (Breaking the Chain: Corruption and Human Trafficking) 

menjelaskan bahwa ‘kelembagaan yang lemah akan memberikan perlindungan yang lemah. Penyuapan 

terhadap petugas Kepolisian, pengadilan dan pejabat sektor publik lainnya mengakibatkan lembaga 

negara menutup mata terhadap komplotan perdagangan orang, atau bahkan ikut berpartisipasi di 

dalamnya’.36 Sebuah laporan OECD dengan judul Perdagangan Orang dan Korupsi: Memutus Rantai 

(Trafficking in Persons and Corruption: Breaking the Chain) menyatakan bahwa perdagangan orang 

bergantung pada korupsi sistemik, termasuk adanya keterlibatan mulai dari ‘keterlibatan aktif, seperti 

melanggar tugas, menerima atau mentransfer suap, dan memfasilitasi transaksi, hingga keterlibatan 

pasif, seperti pengabaian atau tidak menindaklanjuti informasi mengenai tindak kejahatan yang 

mungkin sedang terjadi’.37 Sakdiyakorn dan Vichitrananda, dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan 

oleh Komisi Antikorupsi Nasional Thailand, berpendapat bahwa ‘keberhasilan perdagangan orang 

memerlukan kolusi dengan oknum yang korup’.38 Kendall menekankan bahwa ‘oleh karena itu, 

peningkatan fokus dan pemusatan sumber daya harus ditempatkan pada perjuangan melawan korupsi 

publik guna mengatasi perdagangan orang’.39 Untuk meringkas mengenai keterkaitan antara 

 
32  Europol and Interpol, ‘Migrant Smuggling Networks: Executive Summary’ (Mei 2016) 7-8. 
33  OECD, ‘Corruption and the Smuggling of Refugees’ (Report, 2015) 3. 
34  Sheldon X Zhang, Samuel L Pineda, ‘Corruption as a Causal Factor in Human Trafficking’ in Organized Crime: 

Culture, Markets and Policies (Springer, 2008). 
35  World Justice Project, WJP Rule of Law Index (2014) 38. 
36  Transparency International, ‘Breaking the Chain: Corruption and Human Trafficking’ (News Room: In Focus, 1 

September 2011). 
37  OECD, Trafficking in Persons and Corruption: Breaking the Chain (2016) 5. 
38  Malinvisa Sakdiyakorn and Sutthana Vichitrananda, ‘Corruption, Human Trafficking and Human Rights: The Case of 

Forced Labor and Sexual Exploitation in Thailand’ (National Anti-Corruption Commission Thailand, Juli 2010) 55. 
39  Virginia M Kendall, ‘Greasing the Palm: An Argument for an Increased Focus on Public Corruption in the Fight 

Against International Human Trafficking’ (2011) 44 Cornell International Law Journal 33, 35. 
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perdagangan orang dan korupsi, OECD mencatat bahwa terdapat empat tujuan korupsi dalam konteks 

perdagangan orang: 

1. Untuk memungkinkan agar tindak kejahatan menjadi tidak terlihat, 

2. Untuk memfasilitasi impunitas (kekebalan dari hukuman) ketika kasus perdagangan orang 

tersebut terdeteksi, 

3. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tindak kejahatan tersebut, dan 

4. Untuk memastikan agar korban perdagangan orang dapat kembali menjadi target 

perdagangan orang (re-victimisation).40 

 

3.2 Aktor (Pelaku) Korupsi 
Di luar pernyataan yang lebih umum mengenai keterkaitan antara penyelundupan imigran, perdagangan 

orang dan korupsi, sejumlah sumber mengeluarkan pernyataan tentang bermacam-macam aktor yang 

berisiko melakukan tindak korupsi. Program Dewan Eropa untuk Memberantas Korupsi dan Kejahatan 

Terorganisasi di Eropa Tenggara (The Council of Europe’s Programme against Corruption and 

Organised Crime in South-eastern Europe / PACO), dalam sebuah laporan di tahun 2002 tentang 

Perdagangan Orang dan Korupsi (Trafficking in Human Beings and Corruption) mengidentifikasi 

sejumlah aktor dalam rantai perdagangan tersebut, termasuk  

Petugas Kepolisian, kepabeanan, kedutaan/konsulat, otoritas pengamanan perbatasan, 

pelayanan imigrasi, lembaga penegak hukum lain, satuan intelijen/ pasukan keamanan, 

angkatan bersenjata (nasional ataupun internasional), pejabat pemerintah setempat, 

perorangan/kelompok/pihak yang memiliki pengaruh terhadap pejabat publik, serta 

aktor dari sektor swasta seperti biro perjalanan, maskapai penerbangan, sektor 

transportasi, lembaga keuangan, bank … kejaksaan, hakim investigasi … organisasi 

nonpemerintahan dan masyarakat sipil, dan juga lembaga layanan sosial publik.41 

Laporan tersebut mencatat bahwa aktor-aktor ini dapat memiliki peran dalam berbagai konteks, 

meliputi perekrutan, penyediaan dokumen, transportasi (termasuk penyeberangan perbatasan negara), 

pencucian uang, eksploitasi, investigasi, penuntutan, dan pemberian sanksi, serta dalam pemberian 

perlindungan dan dukungan terhadap korban.42  Juga, dalam konteks perdagangan orang, IBA 

menyatakan bahwa ‘peluang korupsi terdapat di berbagai jabatan dan cabang pemerintahan’, dan 

pejabat penegak hukum kemungkinan besar terlibat dalam tindak korupsi yang berkaitan dengan 

perdagangan orang.43 Sebuah Makalah Inisiatif PBB untuk Pemberantasan Perdagangan Orang tahun 

2008 dalam Forum Wina juga menyoroti sejumlah aktor korupsi potensial yang mencerminkan 

informasi di atas.44 

Dalam konteks penyelundupan imigran, sebuah Jurnal UNODC mengenai Korupsi dan Penyelundupan 

Imigran (Corruption and the Smuggling of Migrants) menyatakan bahwa aktor di sektor swasta dapat 

 
40  OECD, Developing a Framework for Combatting Corruption Related to Trafficking in Persons (Background Paper, 

2015) 10. 
41   Council of Europe, Programme against Corruption and Organised Crime in South-eastern Europe, ‘Trafficking in 

Human Beings and Corruption’ (2002) 7. 
42  Council of Europe, Programme against Corruption and Organised Crime in South-eastern Europe, ‘Trafficking in 

Human Beings and Corruption’ (2002) 7. 
43  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 16. 
44  UN.GIFT, ‘Corruption and Human Trafficking: The Grease that Facilitates the Crime’ (The Vienna Forum to fight 

Human Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center Vienna Background Paper) 4. 
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terlibat dalam korupsi, termasuk ‘pembawa, pengangkut, agen tenaga kerja dan pengusaha, penyedia 

jasa keamanan, pengusaha dan pegawai industri perikanan, tenaga pendidikan, atau personil pelabuhan 

dan bandara’.45 Antonopoulos dan Winterdyk mengatakan bahwa pejabat publik yang terlibat korupsi 

memiliki peran khusus dalam kelompok penyelundupan imigran.46 Bilger, Hofmann, dan Jandl 

menyebut orang-orang tersebut sebagai  ‘kolaborator eksternal’ (mengacu pada ‘petugas kepolisian di 

perbatasan, angkatan bersenjata, kondektur, pengemudi taksi, pemilik rumah pribadi’).47 

Beberapa sumber secara terang-terangan mengidentifikasi bahwa pelaku korup dapat berperan serta 

dalam kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan imigran melalui sejumlah cara: lewat 

keterlibatan secara langsung, berperan sebagai fasilitator, atau pencipta impunitas.48 Dalam konteks 

penyelundupan imigran, UNODC mengamati bahwa ‘sejumlah besar pejabat korup yang menjadi kaki 

tangan pelaku penyelundupan imigran bukan saja merupakan pribadi oportunis yang takluk dengan 

uang suap sekali tempo. Pejabat yang berkolusi dengan pelaku penyelundupan menyiratkan bahwa 

mereka sendiri merupakan bagian dari kongsi kejahatan’.49 Dalam hal perdagangan orang, Holmes 

menyatakan bahwa ‘sejumlah besar petugas korup melakukan kolusi dengan kelompok kejahatan 

terkait kegiatan perdagangan orang, namun beberapa lainnya beroperasi secara mandiri’.50 Merujuk 

pada tindak pidana penyelundupan imigran maupun perdagangan orang, IOM memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

Dalam beberapa keadaan, perbedaan antara “pejabat korup” dan “pelaku kejahatan” 

sebenarnya menyembunyikan perilaku yang lebih mengerikan dan mengakar kuat di 

mana pelaku penyelundupan imigran / perdagangan orang bisa jadi adalah para pejabat 

korup yang memiliki kedudukan dalam lembaga penegakan hukum, kehakiman, 

imigrasi, kepabeanan, kantor penerbit paspor, polisi perbatasan serta lembaga 

pemerintah terkait lainnya. Dalam lingkup di mana korupsi merupakan hal endemik, 

pergerakan manusia hanyalah satu ranah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

meraup keuntungan pribadi. Di beberapa lingkup masyarakat, menyuap sebagai ganti 

untuk memperoleh dokumen palsu, cap paspor, atau izin keluar masuk suatu negara 

mungkin merupakan hal yang lumrah dilakukan. Bahkan dalam kelompok masyarakat 

yang tidak terlalu korup sekalipun, peluang yang dirasakan oleh sejumlah pejabat 

mungkin dianggap lebih besar dibandingkan dengan risiko tertangkap.51 

Dalam kegiatan operasi penyelundupan imigran maupun perdagangan orang, pelaku tertentu diberi 

peran khusus untuk terjun dalam tindak korupsi. Misalnya, dalam konteks penyelundupan imigran, 

UNODC menyatakan  bahwa ada orang-orang tertentu mungkin ditugaskan untuk ‘menyuap dan 

menjaga hubungan dengan berbagai pejabat korup’.52 Lebih lanjut, kemampuan untuk menyuap para 

pejabat kemungkinan besar menjadi faktor signifikan sehubungan dengan biaya kegiatan 

 
45  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 10-11. 
46  Georgios A. Antonopoulos and John Winterdyk, ‘The Smuggling of Migrants in Greece An Examination of its 

Social Organization’ (2006) 3(4) European Journal of Criminology 439, 451. 
47  Veronika Bilger, Martin Hofmann, and Michael Jandl, ‘Human Smuggling as a Transnational Service Industry: 

Evidence from Austria’ (2006) 44(4) International Migration 59, 80. 
48  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 19. 
49  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 10. 
50  Leslie Holmes, ‘Human Trafficking & Corruption: Triple Victimisation?’ in Cornelius Friesendorf (ed), Strategies 

Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector (2009) 98. 
51  IOM, Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (2016) 9. 
52  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 12. Lihat juga Sheldon Zhang and KL Chin, The Social 

Organization of Chinese Human Smuggling - A Cross National Study (San Diego State University, 2002) 20. 
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penyelundupan imigran dan perdagangan orang serta modus operandinya;53 menurut laporan IBA, hal 

tersebut bahkan menjadi ‘biaya pendukung terbesar’ untuk menjalankan kegiatan perdagangan orang.54 

Broad dan Lord menyatakan bahwa: ‘perdagangan orang yang melibatkan sekelompok besar orang dan 

operasi yang lebih terstruktur telah banyak dikaitkan dengan korupsi’.55 Europol dan Interpol 

menjelaskan bahwa ‘dengan mempertimbangkan betapa menggiurkannya keuntungan yang didapat dari 

kegiatan penyelundupan imigran, tidak sulit untuk memahami mengapa para pelaku kejahatan rela 

membagi sebagian keuntungannya supaya tetap dapat menancapkan kuku dalam bisnis tersebut’.56  

 

3.3 Konteks 
Selain digunakan dalam mengidentifikasi pelaku tertentu, sumber-sumber yang diteliti untuk kajian ini 

terkadang menyertakan penjelasan umum terkait di titik mana praktik korupsi kemungkinan terjadi atau 

benar-benar terjadi selama proses penyelundupan imigran atau perdagangan orang. Dalam konteks ini, 

laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berjudul Pengembangan 

Kerangka Kerja Pemberantasan Korupsi Terkait Perdagangan Orang (Developing a Framework for 

Combatting Corruption Related to Trafficking in Persons) menguraikan bahwa 

pejabat korup memainkan peranan penting dalam berbagai tahap rantai pasokan 

perdagangan orang. Undangan tiruan atau dokumen palsu dapat diperoleh melalui para 

pejabat korup pada tahap perekrutan. Di tahap pengangkutan, pejabat bisa jadi menutup 

mata dan mengabaikan korban perdagangan orang – membiarkan mereka melintas 

perbatasan – dengan imbalan suap. Pada tahap eksploitasi, para pejabat tersebut 

mungkin melakukan praktik pemerasan. Korupsi yang melibatkan sektor swasta – 

misalnya biro perjalanan, agensi model, biro jasa pernikahan, dan hotel – dapat pula 

berkontribusi dalam kegiatan perdagangan orang.57 

Jurnal ilmiah UNODC yang berjudul Peran Korupsi dalam Perdagangan Orang (The Role of Corruption 

in Trafficking in Persons) lebih jauh mencatat bahwa ‘korban perdagangan orang telah melaporkan 

keterlibatan pejabat publik di segala lini, yang menunjukkan bahwa penyuapan serta penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pejabat publik atau mereka yang memiliki pengaruh sering kali menjadi bagian dari 

proses perdagangan orang’.58 Sehubungan dengan konteks penyelundupan imigran, jurnal ilmiah 

UNODC yang berjudul Korupsi dan Penyelundupan Imigran (Corruption and the Smuggling of 

Migrants) secara serupa menguraikan bahwa 

 

 

 
53  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 13-14; lihat juga UN.GIFT, ‘Corruption and Human 

Trafficking: The Grease that Facilitates the Crime’ (The Vienna Forum to fight Human Trafficking 13-15 February 

2008, Austria Center Vienna Background Paper) 5. 
54  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 17; OECD, Developing a Framework for Combatting Corruption Related to Trafficking in Persons 

(Background Paper, 2015) 10. 
55  Rose Broad and Nicholas Lord, ‘Corruption as a Facilitator of Human Trafficking’ in Liz Campbell and Nicholas Lord 

(eds), Corruption in Commercial Enterprise (Routledge, 2018) 67, citing Aronowitz, Human Trafficking, Human 

Misery: The Global Trade in Human Beings (Greenwood Publishing Group, 2009). 
56  Europol and Interpol, ‘Migrant Smuggling Networks: Executive Summary’ (May 2016) 7-8. 
57  OECD, Developing a Framework for Combatting Corruption Related to Trafficking in Persons (Background Paper, 

2015) 10. 
58  UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 10. 
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korupsi dapat terjadi pada setiap tahapan proses penyelundupan imigran, baik dari 

tempat asal, transit, hingga tujuan … Penyuapan dan bentuk korupsi lainnya digunakan 

untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang bagi penyelundupan imigran, seperti 

misalnya untuk menghindari atau mengatasi pemeriksaan yang ada guna mencegah 

migrasi illegal, untuk mengeksploitasi atau menyiksa para imigran gelap, serta untuk 

melindungi operasi penyelundupan dari campur tangan penegak hukum dan pihak 

penuntut.59 

Penelitian tentang peran korupsi dalam memudahkan penyeberangan di perbatasan, pembuatan dan 

penggunaan dokumen palsu, serta dalam masa penyidikan dan penuntutan kasus penyelundupan 

imigran dan perdagangan orang tampak paling lazim dijumpai. Beberapa contoh literatur yang diteliti 

untuk Kajian Data ini diuraikan di bawah ini. 

Penyeberangan Perbatasan 

Sehubungan dengan peyeberangan perbatasan, Broad dan Lord, dalam sebuah publikasi berjudul 

Korupsi sebagai Fasilitator Perdagangan Orang (Corruption as a Facilitator of Human Trafficking), 

berpendapat bahwa ‘peluang korupsi dalam tahap pengangkutan akan lebih besar jika yang dilewati 

adalah perbatasan internasional, dengan demikian memberikan interaksi  yang lebih luas antara pejabat 

publik dan pelaku perdagangan orang’.60 IBA, dalam laporannya yang berjudul Perdagangan Orang dan 

Korupsi Publik (Human Trafficking and Public Corruption), memaparkan bahwa ‘pejabat di 

perbatasan, imigrasi dan kepabeanan memainkan peranan penting dalam memfasilitasi perpindahan 

orang-orang yang diperdagangkan melintasi perbatasan. Jabatan yang diemban sebagai penjaga 

perbatasan membuka peluang untuk melakukan korupsi. Pejabat publik di negara asal dapat 

mengakomodasi pelaku dalam memindahkan korban ke luar negeri. Mereka juga memfasilitasi 

masuknya korban ke negara-negara tujuan’.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 9. 
60  Rose Broad and Nicholas Lord, ‘Corruption as a Facilitator of Human Trafficking’ in Liz Campbell and Nicholas Lord 

(eds), Corruption in Commercial Enterprise (Routledge, 2018) 73. 
61  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 25. 
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Verité & Freedom Fund, dalam Studi Eksploratif tentang Peranan Korupsi dalam Migrasi Buruh 

Internasional (An Exploratory Study on the Role of Corruption in International Labor Migration), 

mencatat bahwa korupsi dapat terjadi di pintu masuk maupun keluar perbatasan. Dalam hal keluar dari 

perbatasan, seorang imigran mungkin diarahkan menuju gerai layanan imigrasi untuk menjumpai 

pejabat korup tertentu.62 Dalam konteks memasuki perbatasan, pejabat imigrasi dan penjaga perbatasan 

bisa jadi disuap untuk mendapatkan izin masuk ke suatu wilayah negara. Sumber-sumber yang diteliti 

untuk Kajian Data ini mengungkap sejumlah contoh korupsi yang terjadi pada saat menyeberangi 

perbatasan (di luar kawasan  Asia Tenggara), termasuk kasus di mana penjaga perbatasan disuap supaya 

mengizinkan korban perdagangan orang melintas tanpa dokumen.63 Dalam penelitian tentang Afrika, 

Coluccello dan Massey, serta Reitano dan Tinti, menyebutkan bahwa di sejumlah besar bagian Afrika, 

pejabat imigrasi secara blak-blakan terbuka soal korupsi di penyeberangan perbatasan utama.64 Sebuah 

artikel tahun 2018 yang berjudul Penyelundupan Imigran: Wawasan Baru dan Implikasinya Bagi 

Kebijakan Pengawasan Migrasi (Migrant Smuggling: Novel Insights and Implications for Migration 

Control Policies) mengamati keberadaan ‘penjaga perbatasan yang korup’ dan contoh kasus penyuapan 

polisi serta penjaga perbatasan.65 

Richards, dalam sebuah artikel yang membahas kaitan antara perdagangan buruh dan korupsi, meneliti 

bahwa 

titik temu antara korupsi dan perdagangan orang tampak paling menonjol pada saat 

terjadi pengangkutan pekerja. Pengangkutan terhadap pekerja yang diperdagangkan 

sangat terbantu ketika pejabat imigrasi, petugas kepabeanan, polisi dan aparat penegak 

hukum, otoritas pengawas perbatasan, serta oknum swasta pada industri perjalanan dan 

lembaga keuangan mengakomodir dan berpuas diri dalam praktik korupsi. Pemberian 

suap dalam bentuk uang, barang, atau sejenisnya [sic] dapat membuat seorang pejabat 

tutup mata mengenai dokumentasi yang tidak sah atau malah memberikan perlindungan 

ketika ada pemeriksaan secara cermat atas kendaraan, pemilik kargo, atau perahu yang 

digunakan untuk menahan para pekerja imigran yang diperdagangkan. Hal tersebut 

hanyalah satu contoh dari kemungkinan korupsi yang paling mencolok, yaitu dengan 

memudahkan prosedur saat terjadi pengangkutan pekerja yang diperdagangkan.66 

 

  

 
62  Verité & Freedom Fund, An Exploratory Study on the Role of Corruption in International Labor Migration (2016) 9. 
63  Prosecutor v Rosa Amada Lovo, Corte Suprema de Justicia Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, 

003273-ORM1-2010-PN (see UNODC SHERLOC, No NIC001) 
64  S Coluccello and S Massey, ‘Out of Africa: The Human Trade between Libya and Lampedusa’ (2007) 10(1) Trends 

on Organized Crime 77; Tuesday Reitano and Peter Tinti, ‘Survive and Advance: The Economics of Smuggling 

Refugees and Migrants into Europe’ (ISS Paper 289, Global Institute against Transnational Organized Crime, 2015) 

13. 
65  Anna Triandafyllidou, ‘Migrant Smuggling: Novel Insights and Implications for Migration Control Policies’ (2018) 

676(1) The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 212, 216-218. 
66  Kathy Richards, ‘The Trafficking of Migrant Workers: What are the Links Between Labour Trafficking and 

Corruption?’ (2004) 42(5) International Migration 147, 157. 
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Dokumen Palsu 

Bilger menegaskan bahwa ‘dibandingkan jenis penyelundupan lainnya, penyelundupan dokumen 

merupakan teknik yang paling erat kaitannya dengan korupsi dan kerja sama dengan bidang usaha serta 

otoritas yang sah’.67 Studi Global tentang Penyelundupan Imigran (Global Study on Smuggling of 

Migrants) dari UNODC tahun 2018 mencatat hal yang berkaitan dengan korupsi: 

Pada tingkat yang lebih tinggi, penyelundupan manusia dapat melibatkan otoritas 

penerbit visa dan direktur imigrasi yang berperan serta dalam praktik korupsi. 

Penggantian halaman data pribadi pada paspor, misalnya, membutuhkan andil 

seseorang yang mempunyai akses terhadap prosedur dan peralatan resmi. Tetapi 

agaknya praktik korupsi lebih sering terjadi dalam penerbitan dokumen asli yang tidak 

memenuhi persyaratan yang sah, atau penerbitan dokumen atas dasar penipuan. Pelaku 

penyelundupan bisa memperoleh akta kelahiran palsu, misalnya, yang kemudian 

digunakan untuk mendapatkan paspor ‘asli’. 

Sejumlah jaringan penyelundup sangat canggih dan kreatif dalam upayanya 

mendapatkan visa reguler melalui cara yang curang. Hal ini meliputi pembentukan 

perusahaan fiktif dan cabang gadungan di negara tujuan, rencana pelaksanaan 

konferensi atau kelompok tari palsu, atau pembuatan rekening bank palsu sebagai 

prasyarat finansial guna memperoleh visa yang sah. Pada kasus tersebut, pengajuan 

aplikasi visa bisa jadi dilengkapi dengan dokumen tiruan lainnya, termasuk tiket 

penerbangan, boarding pass, izin tinggal, akta kelahiran, surat sponsor atau dokumen 

lain untuk menunjukkan bahwa identitas pemohon visa cocok dengan yang tertera di 

paspornya. Telah ada laporan pula mengenai penyelenggara layanan pernikahan palsu 

yang memberikan akses legal kepada seseorang dengan cara yang tidak sah. Untuk 

tujuan penyelundupan, dokumen perjalanan seperti paspor dan visa telah dipalsukan, 

disamarkan, dicuri diperoleh melalui penipuan atau praktik korupsi, digunakan oleh 

seseorang selain pemiliknya yang sah, atau bahkan dibuat dari nol berdasarkan 

imajinasi.68 

 

IBA menyebutkan bahwa 

seorang pejabat imigrasi yang bersedia untuk memanipulasi informasi atau 

memalsukan dokumen imigrasi memberikan peluang yang signifikan bagi pelaku 

perdagangan orang. Dokumen palsu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti 

mempermudah korban untuk keluar dari negara asal dan memasuki negara tujuan … 

Dokumen tersebut juga memudahkan korban untuk menetap di suatu negara.69 

Terkait persoalan dokumen palsu dan perdagangan orang, sebuah laporan OSCE mengulas bahwa 

‘korupsi dalam ranah perdagangan orang umumnya melibatkan aparat setempat dan/atau pejabat 

layanan migrasi dan/atau diplomat yang berurusan dengan penerbitan dokumen perjalanan’.70 Praktik 

korupsi semacam ini antara lain dilakukan dengan cara memperoleh dokumen dari pejabat kedutaan 

atau konsulat yang korup, mengesahkan dokumen atau mengabaikan dokumen tanpa diperiksa oleh 

 
67  Veronika Bilger, ‘Modeling migrant smuggling: Testing descriptive types against recent findings’ (2018) 59 New 

Perspectives on Turkey 33, 42. 
68  UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants (2018) 51. 
69  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 28. 
70  OSCE, Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime (2010) 57. 
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pejabat, atau melakukan pencurian maupun pemalsuan dokumen oleh pejabat.71 Contoh tersebut 

termasuk para pejabat yang dilaporkan menerima suap sebagai ganti pemberian dokumen perjalanan 

palsu,72 dan politisi yang mengeluarkan surat secara tidak jujur yang memohon visa bagi warga negara 

asing.73 

Dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul Korupsi dan Penyelundupan Imigran (Corruption and the 

Smuggling of Migrants), UNODC mengutip sejumlah besar contoh pengadaan dokumen palsu yang 

melibatkan praktik korupsi. Hal ini termasuk saat ‘pejabat yang menjadi komplotan menemukan cara 

mencuri paspor kosong, izin kerja dan visa yang kemudian dijual di pasar gelap dan digunakan oleh 

para pelaku penyelundup imigran’. Kasus lain menyangkut ‘laporan biro perjalanan yang membuat 

kesepakatan dengan pejabat imigrasi untuk perpanjangan visa atau penerbitan surat pendaftaran serta 

berbagai dokumen seusai jam kerja, saat tidak ada petugas kasir beroperasi di jam tersebut dan tidak 

ada seorang pun yang dapat mempertanggung jawabkan transaksi tunai atau mengeluarkan tanda 

terima’. Dalam kasus lain seorang ‘pejabat disuap untuk ikut serta menjadi makelar dokumen perjalanan 

resmi bagi imigran gelap yang hendak masuk dan melakukan perjalanan di seluruh negeri. Pejabat 

tersebut secara tidak jujur memberikan izin bagi imigran gelap yang mangkir dari pemeriksaan 

langsung, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang’.74 

Artikel yang ditulis Koser merupakan salah satu contoh yang menjelaskan peranan korupsi secara 

umum untuk memperoleh dokumen palsu. Koser menyebutkan bahwa untuk melakukan aksi 

penyelundupan dari Pakistan, uang suap terkadang diperlukan untuk membayar maskapai dan pejabat 

bandara.75 Laporan lain datang dari OSCE terkait urusan diplomatik. Laporan tersebut menegaskan 

bahwa korupsi, termasuk pemalsuan visa dan penyitan paspor yang dilakukan oleh diplomat dan pejabat 

lembaga internasional dikabarkan meningkat.76 Yang terakhir, laporan dari Verité & Freedom Fund 

mencatat bahwa perekrut tenaga kerja dapat menyuap pejabat imigrasi agar memberi cap paspor sesuai 

cara-cara yang telah diatur.77 

Dalam artikel terbarunya, Bilger secara khusus mengungkapkan bahwa adanya peningkatan sistem 

keamanan pada dokumen perjalanan telah mendorong para pemalsu untuk memusatkan perhatian pada 

dokumen prasyarat: 

Namun saat ini, ada alasan untuk menaruh curiga bahwa para penyelundup, bersama 

dengan jaringan yang beroperasi dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Turki, sekali lagi 

berfokus untuk mendapatkan visa dengan cara yang curang. Perkembangan ini dapat 

diperjelas dengan fakta bahwa standar keamanan dokumen yang semakin meningkat 

telah memperbesar biaya untuk memproduksi dokumen tiruan berkualitas tinggi. Ada 

pula indikasi bahwa para pemalsu mungkin beralih dari praktik mengubah dokumen 

perjalanan, dan justru berkonsentrasi  

pada dokumen prasyarat yang tidak benar atau telah dipalsukan yang mana dokumen 

tersebut dapat digunakan untuk memperoleh paspor atau visa yang sah. Seperti dahulu, 

 
71  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 19-20. 
72  US Department of State, Trafficking in Persons Report (2012) 260–262. 
73  Prosecutor v Bin Xin Zhang, et al, Auto Supremo 200/2007, Supreme Court of Bolivia, Full Session, 15 August 2007 

(UNODC SHERLOC, No BOL003). 
74  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 20. 
75  Khalid Koser, ‘Why Migrant Smuggling Pays’ (2008) 46(2) International Migration 3, 15. 
76  See, e.g., OSCE Office for the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 

How to Prevent Human Trafficking for Domestic Servitude in Diplomatic Households and Protect Private Domestic 

Workers (2014). 
77  Verité & Freedom Fund, An Exploratory Study on the Role of Corruption in International Labor Migration (2016) 9. 
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pemalsuan dokumen di masa sekarang mengikuti rute ramai wisatawan atau mengikuti 

arus pelancong sejati. Dokumen dan visa palsu masih sering dijumpai di bandara, yang 

ironisnya merupakan jenis perbatasan dengan standar keamanan paling tinggi’.78 

 

Penegakan Hukum dan Investigasi 

Dalam konteks penegakan hukum dan investigasi, IBA, dalam laporannya yang berjudul Perdagangan 

Orang dan Korupsi Publik (Human Trafficking and Public Corruption), mengemukakan bahwa 

‘korupsi dapat melemahkan setiap lini dalam proses peradilan pidana: penyidikan, penuntutan dan 

persidangan’.79 Lebih jauh, ‘pelaku perdagangan orang menjalin hubungan dengan para elit politik dan 

aktor negara, dengan menyuap mereka supaya memberi kemudahan bagi kegiatan perdagangan orang. 

Pejabat korup semacam itu mungkin tidak terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan orang, namun 

mereka meraup keuntungan dari uang ilegal’.80 Jurnal Ilmiah UNODC yang berjudul Korupsi dan 

Penyelundupan Imigran (Corruption and the Smuggling of Migrants) mengamati bahwa ‘di banyak 

negara, sering dijumpai laporan tentang  petugas polisi, jaksa, hakim, atau pejabat lainnya yang disuap 

untuk memastikan bahwa aktivitas penyelundupan imigran tidak diinvestigasi atau dituntut dengan 

semestinya, atau apabila pelaku dituntut maka hasilnya pun akan menguntungkan mereka’.81 Jurnal 

tersebut lebih jauh menyatakan bahwa pejabat di berbagai negara dapat memanfaatkan kerentanan para 

imigran untuk memerasnya.82 

 

Dalam jurnal tahun 2019, Jonsson menegaskan  

ada tiga hal utama di mana keterlibatan polisi dalam korupsi memperlancar aktivitas 

perdagangan orang, lebih khusus lagi korupsi yang melibatkan polisi di negara asal 

perdagangan orang. Pertama, polisi dapat menurunkan biaya perekrutan yang harus 

dikeluarkan oleh pelaku dengan cara mengembalikan korban yang melarikan diri ke 

tangan pelaku. Kedua, sebagai imbalan suap, polisi dapat menutup mata terhadap 

aktivitas perdagangan orang yang sedang terjadi dan dengan demikian mencegah 

pelaku ditangkap dan diadili. Ketiga, merekrut korban yang berasal dari negara di mana 

tingkat kepercayaan kepada polisi rendah artinya memungkinkan pelaku untuk lebih 

leluasa menguasai korban ketika mereka telah tiba di negara tujuan, karena korban 

tersebut akan merasa enggan untuk menghubungi, atau bekerja sama dengan pihak yang 

berwajib. Pada dasarnya, keterlibatan polisi dalam praktik korupsi berarti mengurangi 

sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku perdagangan orang.83 

 

 
78  Veronika Bilger, ‘Modeling migrant smuggling: Testing descriptive types against recent findings’ (2018) 59 New 

Perspectives on Turkey 33, 55. 
79  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 30. 
80  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 17. 
81  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 22. 
82  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 23. 
83  Sofia Jonsson, ‘The Complex Relationship between Police Corruption and Sex Trafficking in Origin Countries’ (2019) 

5(2) Journal of Human Trafficking 109, 110. 
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Jurnal ilmiah UNODC yang berjudul Peran Korupsi Dalam Perdagangan Orang (The Role of 

Corruption in Trafficking in Persons) mengungkap bahwa ‘korban yang diperdagangkan untuk tujuan 

eksploitasi seksual telah berulang kali melaporkan bahwa polisi berkunjung ke lokasi tersebut secara 

berkala, namun mereka tidak berbicara kepada para perempuan serta tidak melakukan pemeriksaan, 

melainkan justru minum kopi dengan pemilik lokasi. Anekdot serupa dilaporkan di seluruh Eropa. Pada 

sejumlah kecil kasus yang terjadi di Eropa Tengah dan Tenggara, korban mengenali petugas polisi 

sebagai pelanggan mereka’.84 Jurnal tersebut mengutip sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kantor 

Dalam Negeri Inggris, terkait wawancara dengan terpidana pelaku perdagangan orang: ‘beberapa orang 

yang diwawancarai menuduh adanya praktik korupsi yang terjadi dalam layanan imigrasi dan 

perbatasan, baik di Eropa Barat maupun di luar kawasan … Ada masa di mana kami membayar petugas 

penjaga di suatu negara Eropa Barat [masing-masing sebesar 400 – 500 euro]; ada 20 atau 30 orang 

yang harus kami urus’.85 

Penelitian yang dilakukan di berbagai negara dan kawasan menunjukkan fenomena serupa adanya 

jalinan yang erat antara pelaku perdagangan orang, pelaku penyelundupan imigran, dan pejabat negara 

serta polisi.86 Sejumlah besar sumber yang diteliti untuk Kajian Data ini menunjukkan contoh yang 

terjadi di luar kawasan Asia Tenggara. Misalnya, sebuah laporan dari Human Rights Watch 

menguraikan keadaan ketika kegiatan perdagangan orang dipermudah melalui ‘kolusi antara pelaku, 

polisi Sudan dan Mesir, serta pihak militer yang menyerahkan korban kepada pelaku di kantor polisi, 

menutup mata di pos pemeriksaan perbatasan, serta mengembalikan korban yang berhasil melarikan 

diri ke tangan pelaku’.87 Richards mengungkapkan ‘sebuah rumah singgah yang diperuntukkan bagi 

korban perdagangan orang di Spanyol menolak untuk mengungkapkan lokasinya kepada polisi dengan 

alasan bahwa polisi yang korup diketahui telah membocorkan informasi terkait para perempuan tersebut 

kepada pelaku’.88 Laporan IBA menyatakan bahwa  

Jaringan prostitusi, pemilik rumah bordil dan mucikari secara rutin menyetor uang suap 

kepada pejabat penegak hukum demi mendapatkan perlindungan dan supaya kegiatan 

mereka dibiarkan tetap berjalan. Di Rusia, misalnya, para ahli memperkirakan bahwa 

jaringan prostitusi menghabiskan sekitar 300.000 dolar Amerika per bulan untuk 

menyuap aparat setempat. Di India, mendapatkan uang suap melalui pemerasan begitu 

menggiurkan sehingga petugas polisi diketahui membayar sogokan supaya dapat 

dipindahkan ke kawasan prostitusi. Di Kawasan prostitsi di Delhi, polisi dilaporkan 

memeras hingga 26.000 rupee India (866 dolar Amerika) per hari untuk uang 

keamanan. Di Pune, rumah-rumah bordil membayar polisi antara 2000 hingga 5000 

rupee India (62 – 155 dolar Amerika) per bulan sebagai biaya keamanan.89 

  

 
84  UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 11. 
85  UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 12. 
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(2010) 56. 
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89  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 
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Pelaku korup dalam jajaran departemen kejaksaan dan kantor pengadilan juga dapat menghambat 

investigasi tindak kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan imigran. Laporan tentang 

Perdagangan Orang di Amerika Serikat tahun 2014 mengutip sebuah contoh di mana para jaksa di Peru 

‘menerima uang dari pelaku untuk memulangkan korban perdagangan seksual anak dengan imbalan 

pembatalan dakwaan atau pemalsuan pernyataan korban supaya pelaku terbebas dari hukuman’.90 

Sebuah artikel berjudul Penyelundupan Manusia: Struktur dan Mekanisme (Human Smuggling: 

Structure and Mechanisms) menyebut tentang keterlibatan pejabat polisi dan pemerintah dalam praktik 

penyelundupan dan penyuapan milisi di Libya dan aparat di Niger.91 Sebuah artikel tahun 2018 tentang 

penyelundupan warga negara Suriah mengungkapkan bahwa penyuapan adalah hal yang tidak asing 

terjadi selama perjalanan,92 sementara sebuah artikel tahun 2017 terkait jaringan penyelundupan yang 

beroperasi di Amerika Tengah, Meksiko, dan Amerika Serikat tidak banyak membahas mengenai 

penyuapan terhadap pejabat,93 seperti halnya dengan artikel tahun 2018 terkait praktik penyelundupan 

antara Meksiko dan Guatemala.94  
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10.1080/1369183X.2020.1804194; Gabriella Sanchez, ‘“Circuit Children”: The experiences and perspectives of 

children engaged in migrant smuggling facilitation on the US-Mexico border’ (2018) 11 Anti-Trafficking Review 103; 

Gabriella Sanchez, ‘Women’s Participation in the Facilitation of Human Smuggling: The Case of the US Southwest’ 

(2016) 21(2) Geopolitics 387; Gabriella Sanchez and Sheldon X Zhang, ‘In Their Own Words: Children and the 

Facilitation of Migrant Journeys on the U.S.-Mexico Border’ (2020) 15(3) Victims and Offenders 370. 
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4. Konteks Korupsi di Negara Anggota 

ASEAN  

4.1 Informasi Umum 
Tolok ukur dan dampak korupsi dalam peranannya sebagai fasilitator penyelundupan imigran dan 

perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, dan secara lebih khusus bagi Negara Anggota ASEAN, 

tidak dapat dipastikan. Laporan UNODC tahun 2018 terkait pemberian kemudahan bagi aktivitas 

penyelundupan di Asia Tenggara menemukan bahwa ‘terlepas dari pernyataan umum mengenai 

lumrahnya praktik korupsi di kawasan tersebut, hanya ada sedikit contoh khusus dan terperinci yang 

diuraikan dalam literatur. Akibatnya, tingkat korupsi yang sesungguhnya terjadi di seluruh kawasan, 

beserta pola dan tipologinya, sebagian besar terlihat samar.95 Perlu dicatat bahwa terdapat bukti dan 

rujukan yang lebih banyak terkait korupsi di Asia Tenggara, di luar konteks perdagangan orang dan 

penyelundupan imigran. Beberapa sumber membahas adanya praktik korupsi yang terjadi dalam proses 

migrasi, tanpa secara khusus mengaitkan proses tersebut dengan perdagangan orang atau 

penyelundupan imigran.96 Dalam wawancara dengan para imigran gelap di Malaysia, misalnya, Franck 

mencatat bahwa responden ‘dengan sangat terbuka menceritakan pengalaman mereka  tentang praktik 

korupsi yang dilakukan oleh polisi, jumlah uang suap yang dibayarkan, cara kerja serta konsekuensinya, 

yang mungkin sekali merupakan bukti dari “watak” korupsi “sehari-hari” dalam hubungannya dengan 

pengawasan imigrasi’.97 

UNODC telah menerbitkan sejumlah laporan penting terkait penyelundupan imigran dan perdagangan 

orang di kawasan Asia Tenggara dalam kurun lima tahun terakhir. Laporan tersebut meliputi Tindak 

Pidana Transnasional Yang Terorganisasi di Asia Tenggara: Evolusi, Pertumbuhan dan Dampaknya 

(Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact) pada tahun 2019 

(berisi pasal-pasal tentang penyelundupan imigran dan perdagangan orang), Fasilitator Penyelundupan 

Imigran di Asia Tenggara: Dokumen Palsu, Pencucian Uang, dan Korupsi (Facilitators of Smuggling 

of Migrants in Southeast Asia: Fraudulent Documents, Money Laundering, and Corruption) pada tahun 

2018, Perdagangan Orang dari Kamboja, Laos dan Myanmar hingga Thailand (Trafficking in Persons 

from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand) pada tahun 2017, serta Penyelundupan Imigran 

di Asia dan Pasifik: Tren Terkini dan Tantangannya: Volume II (Migrant Smuggling in Asia and the 

Pacific: Current Trends and Challenges: Volume II) pada tahun 2018 (pembaruan dari Penyelundupan 

Imigran di Asia: Tren Terkini dan Tantangan Terkait (Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and 

Related Challenges) pada tahun 2015, serta kajian literatur sebelumnya.98  

Laporan UNODC tahun 2019 tentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi di Asia 

Tenggara (Transnational Organized Crime in Southeast Asia) membahas peran korupsi sehubungan 

 
95  UNODC, Facilitators of Smuggling of Migrants in Southeast Asia: Fraudulent Documents, Money Laundering, and 

Corruption (2018) 43. Untuk pengecualian, lihat Survei Kendali Bank Dunia atas Korupsi dan Perusahaan serta Indeks 

Persepsi Transparansi Korupsi Internasional. 
96  Lihat, misalnya, Anja K Franck, ‘Corrupt(ing) Borders: Navigating Urban Immigration Policing in Malaysia’ (2019) 

24(1) Geopolitics 251. 
97  Anja K Franck, ‘Corrupt(ing) Borders: Navigating Urban Immigration Policing in Malaysia’ (2019) 24(1) 

Geopolitics 251, 258. 
98  UNODC, Migrant Smuggling in Asia - An Annotated Bibliography Vol. 2 (2014); UNODC, Migrant Smuggling in 

Asia - A Thematic Review of Literature (2012). 
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dengan penyelundupan imigran dan perdagangan orang. Terkait perdagangan orang, laporan tersebut 

mengemukakan bahwa: 

Perdagangan orang juga melibatkan peran serta para pejabat negara, sementara tingkat korupsi 

yang tinggi diyakini menjadi pendorong praktik perdagangan orang di Asia Tenggara. Studi 

terbaru yang dilakukan oleh UNODC bersama dengan Thai Institute of Justice (TIJ) tentang 

perdagangan orang dari Kamboja, Laos dan Myanmar hingga Thailand mengidentifikasi 

bahwa praktik korupsi dan kurangnya akuntabilitas sebagai faktor utama yang mendasari 

tindak pidana terkait migrasi pada semua tingkatan pemerintahan. Korupsi dapat terjadi di 

seluruh tahap kejahatan perdagangan orang, mulai dari saat perekrutan, pemindahan sampai 

eksploitasi di tempat kerja tujuan. Pelaku bisa saja menyuap petugas perbatasan dan imigrasi 

untuk memfasilitasi masuknya korban perdagangan orang atau imigran yang berisiko untuk 

diselundupkan dan dieksploitasi. Di Myanmar dan Tiongkok, contohnya, beberapa aparat 

pemerintahan dilaporkan melakukan perekrutan untuk kerja paksa dalam proyek infrastruktur 

yang disponsori negara. Aparat penegak hukum yang korup dapat mengabaikan bukti 

perdagangan orang atau bahkan secara aktif berpartisipasi dalam kejahatan sementara 

beberapa petugas peradilan pidana mungkin terlibat dalam merusak atau menunda investigasi, 

penuntutan dan penanganan kasus perdagangan untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam 

beberapa kasus yang dilaporkan dari Kamboja, Laos dan Myanmar, perekrut ilegal telah 

menarget para imigran yang kembali dan mendeportasi imigran dari Thailand yang tidak 

memiliki pekerjaan dan bantuan mata pencaharian yang stabil, membuat mereka rentan 

menjadi korban pelaku kejahatan perdagangan orang. 

Sejumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan pejabat publik di Thailand memberikan 

contoh ilustrasi bagaimana korupsi dapat memfasilitasi perdagangan ilegal ini. Dari 155 

tersangka yang didakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2017 terkait perdagangan, 

penahanan, dan pemerasan etnis Rohingya dari Myanmar melalui Thailand ke Malaysia, 22 

di antaranya adalah pejabat publik. Kantor Antipencucian Uang menyita aset senilai lebih dari 

7 juta dolar Amerika dari para pelaku. Sebelum tahun 2017, sebanyak 44 pejabat publik 

ditemukan terlibat dalam perdagangan orang, 16 di antaranya kemudian dikeluarkan dari dinas 

pemerintah. Banyaknya bukti yang melibatkan pejabat pemerintah dalam rantai pasokan 

perdagangan orang di Thailand bukan hanya merupakan produk dari tingginya tingkat korupsi 

di sepanjang jalur ini; tetapi juga merupakan cerminan dari kapasitas penegakan hukum 

Thailand, peradilan pidana dan mekanisme pengumpulan data yang terkait dengan 

perdagangan orang. 

Pejabat korup di negara-negara Asia Tenggara lainnya juga diketahui terlibat atau berperan 

aktif dalam jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia. Misalnya, dua petugas polisi 

didakwa atas perdagangan orang untuk eksploitasi seksual di Filipina pada kasus tahun 2016 

yang melibatkan eksploitasi seksual anak di bawah umur secara daring, dan banyak kasus 

perdagangan lainnya di Filipina dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan telah melibatkan 

pejabat kementerian, pejabat imigrasi dan aparat penegak hukum. Namun, bukti nyata dari 

contoh yang secara khusus menunjukkan adanya orang-orang yang terlibat dengan metode 

yang digunakan masih terbatas.99 

  

 
99  UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019) 81-82. 
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Terkait dengan penyelundupan imigran, laporan menunjukkan bahwa: 

Korupsi yang terjadi di antara aparat pemerintah dan pengusaha di Asia Tenggara merupakan 

penyumbang terbesar dalam penyelundupan imigran melewati perbatasan internasional. 

Praktik korupsi dimaksud berupa sejumlah kecil uang tunai yang dibayarkan langsung ke 

penjaga perbatasan atau jumlah yang lebih besar untuk birokrat berpangkat lebih tinggi, 

tergantung pada sumber daya yang tersedia dan kapasitas penyelundup untuk menjangkau 

pejabat atau petugas.100 

[…] 

Penyelundup dapat mengandalkan petugas imigrasi yang korup atau petugas lain untuk 

melintasi perbatasan, mendapatkan dokumen palsu, memberikan informasi tentang waktu dan 

lokasi kegiatan pengawasan atau untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang mengenai 

penyelundup yang ditahan atau klien imigran. 

Hukuman di Thailand terhadap 22 aparat pemerintah yang terlibat dalam penyelundupan dan 

perdagangan orang Rohingya dari Myanmar barat dan Bangladesh, serta kematian orang 

Rohingya dan Bangladesh di kamp-kamp di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia 

menekankan peran penting dari aparat pemerintah dalam operasi penyelundupan imigran dan 

perdagangan orang. Pejabat Thailand dihukum pada tahun 2017 atas berbagai tuduhan 

termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pencucian uang, dan perdagangan orang. 

Beberapa pejabat dilaporkan menghentikan beberapa perahu dan meminta pembayaran 

sebelum mengizinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Riset sebelumnya menemukan 

bahwa pihak berwenang yang korup di Thailand dan Malaysia dilaporkan bertanggung jawab 

terhadap beberapa kapal yang diberikan akses untuk mengangkut imigran selundupan ke 

Thailand. 

Kasus korupsi dilaporkan terjadi selama proses penyelundupan imigran ke Thailand dari 

Kamboja, Laos dan Myanmar. Kelompok penyelundup yang beroperasi di sepanjang 

perbatasan Myanmar dengan Thailand dilaporkan menyuap petugas imigrasi untuk 

memfasilitasi kejahatan tersebut. Beberapa kelompok dilaporkan beroperasi di bawah 

pengawasan atau kendali pejabat korup yang memungkinkan mereka menyelundupkan 

imigran ke Thailand tanpa halangan. Korupsi juga telah dianggap sebagai bagian penting 

dalam penyelundupan imigran melalui Indonesia, khususnya ke Malaysia, dan dalam 

pergerakan imigran gelap Vietnam ke Malaysia.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100  UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019) 87. 
101  UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019) 101. 
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Pada topik korupsi, laporan UNODC tahun 2017 tentang Perdagangan Orang dari Kamboja, Republik 

Demokrasi Rakyat Laos dan Myanmar ke Thailand (Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR 

and Myanmar to Thailand) menyimpulkan bahwa 

topik korupsi muncul berulang kali selama riset berlangsung dan disebutkan secara 

konsisten dalam wawancara yang dilakukan di Kamboja, Republik Demokrasi Rakyat 

Laos, Myanmar dan Thailand untuk laporan ini. Tuduhan bahwa petugas polisi, petugas 

imigrasi, penjaga perbatasan dan pejabat lainnya yg korup bertindak dalam kapasitas 

resminya dengan menoleransi atau secara aktif membantu kegiatan perdagangan dan 

penyelundupan manusia juga tersebar di beragam literatur. Berbagai sumber menyatakan 

bahwa perdagangan orang, penyelundupan dan migrasi ilegal di empat negara ini tidak 

akan tinggi volume kejahatannya apabila tidak difasilitasi oleh pejabat korup di semua 

tingkat pemerintahan. Ini menciptakan lingkungan di mana kegiatan ini dapat berkembang 

dan pelaku dapat bertindak leluasa dengan impunitas. Selama riset berlangsung, banyak 

upaya dilakukan untuk mencari informasi lebih lanjut, bukti nyata dan contoh kasus nyata 

korupsi yang terkait langsung dengan perdagangan dan penyelundupan manusia. Namun, 

informasi seperti ini hampir tidak mungkin ditemukan dan sulit untuk membuktikan 

tuduhan korupsi yang disebutkan dalam literatur. Di lapangan, faktanya jarang dilakukan 

penuntutan ataupun pelaporan kasus. Hal ini merupakan aspek perdagangan orang di 

Thailand yang sangat membutuhkan penelitian dan investigasi lebih lanjut guna 

mendapatkan bukti yang lebih dapat diandalkan.102 

 

 

 

  

 
102  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 220-221. 
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Dalam pembahasan mengenai perdagangan orang dari Kamboja ke Thailand, laporan tersebut 

menjelaskan bahwa 

Sulit untuk mengukur seberapa besar tingkat korupsi dalam konteks penyelundupan dan 

perdagangan orang melintasi perbatasan Kamboja-Thailand. Banyak bukti yang tersebar, 

tidak sistematis dan bersifat anekdot dan, saat ini, tidak ada studi yang dapat diandalkan 

dan komprehensif tentang tingkat dan karakteristik korupsi di Kamboja dan Thailand 

dengan fokus khusus pada perdagangan dan penyelundupan manusia. Namun beberapa 

sumber berpendapat bahwa korupsi terkait erat dengan semua bentuk perdagangan orang 

dan bahwa [korupsi] memberikan bukti keberadaan kelompok kejahatan transnasional 

terorganisasi dan tingkat kecanggihannya. Berdasarkan bahan sumber yang tersedia, sulit 

untuk membenarkan kesimpulan ini.103 

 

Laporan tersebut membuat temuan serupa ketika membahas tentang perdagangan orang dari Laos ke 

Thailand: 

Terlepas dari banyak cara di mana korupsi dapat memfasilitasi penyelundupan imigran 

dan perdagangan orang, bukti nyata dari contoh dan metode tertentu yang digunakan 

sangat terbatas. Berdasarkan informasi yang tersedia, korupsi paling sering digunakan 

untuk memfasilitasi penyeberangan perbatasan imigran gelap. Beberapa sumber 

mengatakan suap dibayarkan kepada petugas penegak hukum untuk menghindari 

penangkapan imigran gelap atau untuk memastikan polisi tidak menghentikan dan 

melaporkan usaha penyelundupan dan perdagangan orang.104 

 

Banyak sumber memuat pernyataan umum bahwa korupsi adalah masalah besar di kawasan Asia 

Tenggara dan membantu memfasilitasi perdagangan serta penyelundupan manusia. Gallagher dan 

McAuliffe, dalam sebuah bab di literatur berjudul Data dan Riset Penyelundupan Imigran IOM: Kajian 

Global ditemukannya Bukti Dasar (IOM's Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of 

the Emerging Evidence Base), menyatakan bahwa 'praktik migrasi ilegal, seperti perilaku korup yang 

memfasilitasi penyelundupan imigran dan perdagangan orang telah menyebar luas dan telah terbukti 

sulit untuk dikelola'.105 Studi Global UNODC tahun 2018 tentang Penyelundupan Imigran (Global 

Study on Smuggling Migrants) menyatakan bahwa ‘korupsi sering berperan di subkawasan ini, dan 

banyak pejabat yang berpotensi diuntungkan’.106Literatur berjudul Penyelundupan Imigran di Asia dan 

Pasifik: Tren dan Tantangan Terkini: Volume II, UNOODC 2018 (UNODC's 2018 Migrants Smuggling 

in Asia and the Pacific: Current Trends and Challenges: Volume II) menyebutkan: 

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa penegak hukum, petugas imigrasi, bea cukai 

dan pejabat pemerintah yang korup berkontribusi pada usaha penyelundupan imigran di 

banyak bagian Asia Tenggara. Misalnya, dalam penyelundupan imigran dari negara 

tetangga ke Thailand, korupsi dilaporkan ditemui di seluruh proses penyelundupan dan 

pengaturan kerja ilegal. Suap kepada pejabat diperlukan untuk memungkinkan 

penyeberangan perbatasan secara ilegal atau untuk melindungi pemberi kerja dari para 

imigran yang diselundupkan. Di kota perbatasan Myawaddy di Myanmar, kelompok 

 
103  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 55-54. 
104  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 97. 
105  Anne Gallagher and Marie McAuliffe, ‘South-East Asia and Australia’ in IOM, Migrant Smuggling Data and 

Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (2016)  
106  Anne Gallagher and Marie McAuliffe, ‘South-East Asia and Australia’ in IOM, Migrant Smuggling Data and 

Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (2016)  
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penyelundup dilaporkan menyuap pejabat perbatasan dalam skala besar atau, dalam 

beberapa kasus, beroperasi di bawah pengawasan atau kendali pejabat korup yang 

memungkinkan mereka melakukan kegiatannya tanpa terkena hukuman. 

Dugaan korupsi juga terjadi dalam konteks penyelundupan etnis Rohingya dengan perahu 

dari Myanmar barat ke Thailand. Para pejabat dilaporkan telah menghentikan beberapa 

kapal dan menuntut pembayaran sebelum mengizinkan mereka untuk melanjutkan 

perjalanan. Pejabat korup di Myanmar dan Thailand dilaporkan bertanggung jawab untuk 

mengizinkan beberapa kapal mengangkut imigran selundupan ke Thailand. 

Keadaan serupa juga terjadi di Indonesia di mana pejabat korup dilaporkan dianggap 

sebagai komponen penting dalam penyelundupan imigran. Korupsi beberapa aparat 

penegak hukum disebut berkontribusi terhadap penyelundupan manusia khususnya dari 

Indonesia ke Malaysia. Korupsi juga dianggap memungkinkan diselundupkannya imigran 

secara ilegal dari Vietnam ke Malaysia.107 

 

Laporan awal tahun 2013 dari Institut Kriminologi Australia menyebutkan bahwa 

korupsi di kawasan Asia Tenggara masih menjadi masalah besar. Memutus hubungan 

antara korupsi dan perdagangan orang menjadi semakin sulit dengan rendahnya gaji 

pegawai negeri, meningkatnya keleluasaan administratif pegawai negeri sebagai akibat 

dari ekspansi pemerintahan, rendahnya risiko deteksi dan hukuman, faktor budaya, seperti 

tradisi pemberian hadiah atau bantuan untuk keluarga dan teman serta kurangnya 

keinginan politik dikombinasikan dengan strategi antikorupsi yang tidak efektif.108 

 

Dalam artikel tahun 2010, Guth mencatat bahwa ‘korupsi adalah masalah utama dalam memfasilitasi 

dan melanjutkan perdagangan orang di Filipina …jika ingin mengurangi perdagangan orang secara 

signifikan, maka korupsi harus dihentikan’.109 Silvery berpendapat dalam artikel tahun 2007 bahwa, 

bagi para imigran di Indonesia, 'perilaku memperkaya diri aparat pemerintah tersebar luas di setiap 

langkah perjalanan migrasi, dan seperangkat dokumen resmi tidak dapat melindungi imigran dari 

pejabat yang bekerja melalui jalur formal untuk mengambil keuntungan dari mereka'.110 Hugo dkk juga 

menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara transit yang paling bisa memfasilitasi migrasi karena, 

antara lain, 'sistem pemerintahan di mana korupsi dan penyuapan berperan penting, yang dapat 

memberikan berbagai kemungkinan, tidak hanya untuk tinggal di Indonesia, tetapi juga untuk 

memfasilitasi migrasi selanjutnya'.111 

 

 
107  Anne Gallagher and Marie McAuliffe, ‘South-East Asia and Australia’ in IOM, Migrant Smuggling Data and 

Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (2016)  
108  Hannah Andrevski, Jacqueline Joudo Larsen & Samantha Lyneham, ‘Barriers to trafficked persons’ involvement in 

criminal justice proceedings: An Indonesian case study’ (Trends and Issues in Criminal Justice No 451, Australian 

Institute of Criminology, 2013) 6. 
109  Andrew P Guth, ‘Human trafficking in the Philippines: the need for an effective anti-corruption program’ (2010) 13 

Trends in Organized Crime 147, 147. 
110  Rachel Silvey, ‘Unequal Borders: Indonesian Transnational Migrants at Immigration Control’ (2007) 12(2) 

Geopolitics 265, 274. 
111  Graeme Hugo et al, ‘Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia’ in Marie McAuliffe and 

Khalid Koser, A Long Way to Go: Irregular Migration Patterns, Processes, Drivers and Decision-making (ANU 

Press, 2017) 170. 
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4.2 Perekrutan 

Agen Perekrut Imigran 

Sejumlah sumber membahas adanya potensi korupsi di agen perekrut imigran. Silvey mencatat bahwa 

pejabat pemerintah di Indonesia mungkin terlibat dengan agen perekrut. Dia menyatakan bahwa 

memang, banyak kantor resmi mempekerjakan perekrut tanpa izin sebagai subkontraktor. Selain itu, 

banyak orang yang bekerja pada siang hari sebagai aparat resmi pemerintah juga akan “mencari 

sampingan” untuk mendapatkan uang tambahan dengan memroses dan melayani kebutuhan visa para 

imigran.112  

Secara lebih eksplisit, dalam laporan tahun 2011 tentang perdagangan dan penyelundupan manusia dari 

Kamboja ke Malaysia, Organisasi Pengawasan HAM (Human Right Watch) menemukan bahwa: 

Sebagaimana banyak sektor bisnis di Kamboja, di agen perekrut, korupsi dan praktik ilegal 

lainnya telah berkembang sebagai strategi untuk mengatasi rintangan birokrasi, seperti untuk 

menghindari penundaan dalam proses perekrutan. Seorang agen tenaga kerja di Phnom Penh 

mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa dia membayar uang tambahan untuk 

mempercepat proses prakeberangkatan, jadi meskipun “biaya pemrosesan lebih rendah, 

untuk mempercepat proses secara sah, kami membayar lebih dari 100 dolar Amerika untuk 

setiap paspor.” Wakil Presiden Asosiasi Agen Asisten Rumah Tangga Asing (Association of 

Foreign Maid Agencies in Malaysia) di Malaysia mengatakan, “Banyak agen memiliki 

hubungan dengan pejabat imigrasi untuk membantu urusan administrasi. Bagaimana 

mungkin mereka bisa merekrut anak-anak, dengan usia 13 tahun, tanpa kerja sama pejabat 

pemerintah? Beberapa gadis bahkan berusia 12 tahun.” 

 
112  Rachel Silvey, ‘Unequal Borders: Indonesian Transnational Migrants at Immigration Control’ (2007) 12(2) 

Geopolitics 265, 274. 
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Human Rights Watch mewawancarai pekerja berusia antara 15 dan 18 tahun yang 

melaporkan bahwa mereka memperoleh paspor mereka tanpa harus menjawab pertanyaan 

apa pun dari petugas di Kementerian Dalam Negeri yang memproses paspor mereka, 

meskipun mereka terlihat jauh di bawah usia 21 tahun. Beberapa agen perekrut besar 

merupakan milik atau berafiliasi dengan pejabat pemerintah yang berkuasa. Afiliasi dengan 

pejabat yang berkuasa mempersulit pengawas ketenagakerjaan, polisi, atau pejabat lainnya 

untuk melakukan investigasi yang tepat atau meminta pertanggungjawaban agen-agen ini 

atas pelanggaran terkait perekrutan.113 

Human Rights Watch lebih lanjut mencatat bahwa dalam beberapa kasus 'agen meminta polisi atau 

hakim yang korup untuk mengintimidasi para pekerja guna mengembalikan pinjaman'.114 

Beberapa sumber membahas korupsi di lembaga perekrut Filipina. Guth, misalnya, menyatakan: 

perekrut sah yang disponsori oleh agen tenaga kerja yang disahkan oleh pemerintah juga ikut 

merekrut calon korban. Ada 3.200 agen tenaga kerja terdaftar di Filipina. Banyak diantaranya 

yang merupakan agen yang sah, tetapi yang lain menggunakan status terdaftar di pemerintah 

tersebut sebagai kedok untuk melakukan kegiatan perdagangan ilegal. Ada dua cara mereka 

menutupi kedok mereka. Pertama, suatu agen memperoleh izin melalui jalur dan pendaftaran 

yang benar hanya untuk kemudian menyalahgunakan izin tersebut untuk kegiatan 

perdagangan ilegal. Kedua, korupsi dapat membantu perolehan izin. Bahkan ada bukti aparat 

pemerintah mengubah status izin agen tenaga kerja yang ditangguhkan dari status 

‘ditangguhkan' menjadi ‘aktif merekrut' setelah agen tersebut dinyatakan bersalah melanggar 

peraturan perekrutan.115 

Dan di artikel yang sama dia menulis: 

selama bertahun-tahun, Yakuza telah banyak terlibat dengan 'agen tenaga kerja sah' yang 

letaknya ada di jantung keuangan Filipina (Kaplan dan Dubro 2003, hlm. 253). Namun bisnis 

mereka masih ada, dan ada bukti aparat pemerintah secara ilegal mengubah status lembaga 

perekrut sehingga memungkinkan agen yang telah terbukti bersalah merekrut secara ilegal 

dapat kembali merekrut.116 

Sebuah laporan media tahun 2011 mencatat adanya korupsi di lembaga perekrut Filipina yang 

melibatkan aparat pemerintah: 

Senator Antonio Trillanes IV telah meminta dilakukannya investigasi atas dugaan kolusi 

antara personel Administrasi Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (the Philippine Overseas 

Employment Administration (POEA)) dan perekrut ilegal menindaklanjuti laporan 

eksploitasi sekitar 100 pekerja Filipina di Timur Tengah. Dia mengutip laporan dugaan 

keterlibatan pejabat dan karyawan POEA dalam kegiatan perdagangan orang dan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Antisuap dan Praktik Korupsi. Dalam Resolusi Senat 

No. 329, Trillanes mendesak komite Pita Biru (Blue Ribbon) untuk memeriksa pengaduan 

 
113  Human Rights Watch, “They Deceived Us at Every Step” Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to 

Malaysia” (2011) 36. 
114  Human Rights Watch, “They Deceived Us at Every Step” Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to 

Malaysia” (2011) 52. 
115  Andrew P Guth, ‘Human trafficking in the Philippines: the need for an effective anti-corruption program’ (2010) 13 

Trends in Organized Crime 147, 150. 
116  Andrew P Guth, ‘Human trafficking in the Philippines: the need for an effective anti-corruption program’ (2010) 13 

Trends in Organized Crime 147, 158. 
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terhadap tiga lembaga perekrutan yang memfasilitasi pengiriman sekitar 100 pekerja Filipina 

di luar negeri (Overseas Filipino Workers (OFWs)) dengan bantuan personel POEA.117 

Artikel media lain dari tahun yang sama, Inquirer, melaporkan bahwa: 

Lima pejabat dan karyawan Administrasi Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (POEA) 

menghadapi tuntutan pidana atas dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan orang ... 

[Mereka] diduga bersekongkol dengan agen perekrut ilegal dalam mengirim orang Filipina 

untuk bekerja di luar negeri ... Agen-agen tersebut beroperasi dengan lisensi yang 

kedaluwarsa, kata Pengacara Stephen Cascolan, mantan pejabat hukum POEA, dalam 

pengaduannya yang diajukan ke Departemen Kehakiman.118 

 

Perekrutan Langsung oleh Aparat 

 

Selain agen perekrut, sejumlah sumber membahas perekrutan imigran langsung oleh pejabat publik. 

Dalam kasus yang dilaporkan oleh British Broadcasting Corporation (BBC), tercatat bahwa 'perahu 

[yang berisi imigran] dicegat oleh Angkatan Laut dan Kepolisian Thailand, kemudian mereka dijual 

kepada pelaku perdagangan orang yang mengangkut mereka ke selatan menuju Malaysia atas dasar 

kesepakatan bersama.' Seorang aparat yang terkait erat dengan kesepakatan tersebut beserta seorang 

pialang diwawancarai untuk artikel tersebut. Setidaknya dalam satu kasus, uang telah ditransfer dari 

Malaysia ke aparat di Thailand, yang kemudian mencegat para imigran dan memberikannya kepada 

penyelundup imigran untuk dibawa ke Malaysia.119 

Laporan Satuan Tugas Presiden Asosiasi Pengacara Internasional (IBA) untuk Menentang Perdagangan 

Orang tahun 2016 menyatakan bahwa polisi dan pejabat militer Thailand juga telah terlibat dalam 

perekrutan orang untuk dieksploitasi di industri perikanan Thailand (lihat lebih lanjut di bagian ‘H’ di 

bawah). Kutipan dari laporan tersebut menyatakan: 

Aparat Thailand di berbagai lembaga memfasilitasi kejahatan ini. Setiap tahun, puluhan 

anak laki-laki dan pria dewasa di Asia Tenggara diperdagangkan dalam perbudakan 

modern di kapal penangkap ikan Thailand. Laporan media menuduh bahwa penegak 

hukum dan pejabat militer memainkan peran penting dalam eksploitasi ini. Wartawan 

investigasi telah melaporkan bahwa polisi Thailand memindahkan laki-laki Rohingya dari 

fasilitas penahanan untuk diberikan kepada para penyelundup. Angkatan Laut Thailand 

dan pejabat militer lainnya mengalihkan perahu yang membawa pencari suaka Rohingya 

yang mencari perlindungan di Malaysia. Aparat Thailand yang korup diduga mengalihkan 

para pekerja ke calo tenaga kerja di Thailand. Pejabat diduga menerima pembayaran 

pribadi untuk ini. 

Setelah ditangkap oleh pelaku perdagangan, para korban bekerja sepanjang tahun, dalam 

sif 18 hingga 20 jam. Menurut laporan pers, para nelayan yang diperdagangkan bekerja 

sepanjang malam dalam kegelapan total dan bekerja sepanjang hari di bawah terik 

matahari. 'Kamar' mereka adalah tempat tidur gantung yang dijejalkan di bawah ruang 

instalasi kabel. Mereka yang bekerja terlalu lambat menghadapi hukuman berat: 

pemukulan. The New York Times melaporkan bahwa para pekerja yang tidak mematuhi 

perintah menghadapi eksekusi di depan awak lainnya. 

 
117  [s.n.] ‘Trillanes; Probe 'collusion' between POEA, illegal recruiters’, The Philippine Star (online), 23 Januari 2011. 
118  Tetch Torres, ‘5 POEA execs face human trafficking charges’, Inquirer (online), 16 Februari 2011. 
119  Jonah Fisher, ‘Burmese refugees sold on by Thai officials’, BBC News (online), 21 Januari 2013. 
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Menanggapi meningkatnya laporan korupsi publik, Perdana Menteri Thailand 

mengumumkan pemindahan 23 pejabat yang berlokasi di pusat industri makanan laut 

negara. Pejabat tersebut antara lain gubernur provinsi, jaksa provinsi, pejabat 

kementerian, dan polisi. Meskipun tuduhan terhadap para pejabat tidak dirilis, banyak 

yang sedang diinvestigasi dengan dasar korupsi dan tindak kejahatan lain dalam kaitannya 

dengan kasus perdagangan orang dan kerja paksa.120 

Trajano melaporkan bahwa, ‘di Filipina, ada kasus polisi dan petugas imigrasi yang secara aktif 

memfasilitasi perekrutan ilegal dan perdagangan seks yang melibatkan eksploitasi seksual daring 

terhadap anak di bawah umur’.121 Laporan UNODC tahun 2017 menyatakan bahwa ‘imigran juga dapat 

menyuap petugas polisi selama proses perekrutan berlangsung untuk memperoleh dokumen yang 

diperlukan atau agar diizinkan meninggalkan Kamboja dan bekerja di luar negeri. Dalam beberapa 

kasus, petugas polisi telah membantu para imigran dengan transportasi dan memungkinkan mereka 

untuk memasuki Thailand dan mencari pekerjaan’.122 

Dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat, seorang perempuan Indonesia (yang sebelumnya telah 

diperdagangkan ke Amerika Serikat oleh pengusaha Saudi) direkrut oleh pejabat Indonesia di KBRI 

Washington, DC dan selanjutnya diminta untuk melakukan kerja paksa.123 

 

 

 
120  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 24-25. Lihat juga Robin McDowell, Margie Mason and Martha Mendoza, Slaves May Have Caught 

the Fish You Bought, Associated Press (online), 25 Maret 2015; Ian Urbina, ‘“Sea Slaves”: The Human Misery That 

Feeds Pets and Livestock’, The New York Times (online), 27 Juli 2015; Padang Besar, ‘Special Report: Thai Authorities 

Implicated in Rohingya Muslim Smuggling Network’, Reuters (online), 17 Juli 2013; [s.n.] ‘Top Samut Sakhon 

Officials Moved in Corruption Sweep’, The Bangkok Post (online), 25 Juni 2016. 
121  Julius Cesar Trajano, ‘Combatting Human Trafficking In East Asia: Mind The Gaps’ (NTS Insight No IN18-05, 

Nanyang Technological University, Juli 2018) 9. 
122  UNODC, Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 55. Citing ILO, The 

Mekong Challenge: Underpaid, Overworked and Overlooked: The Realities of Young Migrant Workers in Thailand, 

Volume 1 (2006) 72, 96. 
123  Lihat Arma v Prakoso, No 8:14-cv-03113 (SD Md, diarsipkan 2 Oktober 2014). 
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4.3 Dokumen Palsu 
Dalam konteks penyelundupan orang melalui udara, UNODC menyatakan dalam laporannya tentang 

Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara (Transnational Organized Crime in Southeast 

Asia) bahwa 'walaupun ada beberapa contoh menghindari pengawasan dengan menyuap atau 

bersekongkol dengan pejabat pemerintah atau personel maskapai penerbangan, sebagian besar kasus 

penyelundupan melalui udara melibatkan dokumen palsu, termasuk dokumen asli yang diperoleh 

melalui cara curang dan paspor orang lain yang mirip dengan si peniru’124 

Stanslas mengamati, dalam sebuah artikel tentang Perdagangan Orang Lintas Batas di Perairan 

Malaysia (Transborder Human Trafficking in Malaysian Waters), bahwa ‘pengamanan dan 

pengawasan perbatasan yang lebih ketat berkontribusi dalam semakin maraknya industri dokumen 

palsu dan semakin banyaknya para imigran gelap yang masuk melalui jalur resmi’.125 Dalam artikel 

yang sama, dia menulis 'korupsi di kalangan pejabat tingkat rendah dalam birokrasi negara untuk 

memfasilitasi pemerolehan kartu identitas palsu di Sabah telah terungkap’.126 Informasi serupa 

didapatkan di Filipina, di mana Guth melaporkan adanya 'korupsi tingkat rendah, seperti korupsi oleh 

pejabat imigrasi yang menerima suap karena mengizinkan orang Filipina keluar dari negara dengan 

dokumen palsu atau 'yang menyerupai' atau menyuap petugas PNP supaya tidak melakukan 

penangkapan’.127 Mengacu pada kasus yang terjadi di Thailand, Holmes menyebutkan bahwa: 

seorang pelaku perdagangan orang asal Thailand mengklaim bahwa pelaku lain telah 

membayar suap kepada polisi Thailand sekitar 12.000 dolar Amerika sebagai imbalan karena 

“menutup mata” mereka terhadap fakta bahwa ia telah ditangkap dengan membawa 300 

paspor. Kasus lain dari Thailand menunjukkan bahwa polisi di sana juga memeras suap dari 

pemohon visa Amerika Serikat yang paspornya dipalsukan atau diubah secara ilegal 

(biasanya dengan mengubah foto).128 

Sejumlah artikel media melaporkan adanya korupsi dalam penggunaan dokumen palsu untuk 

memfasilitasi perdagangan dan penyelundupan manusia. Di Thailand, Bangkok Post melaporkan pada 

tahun 2019 bahwa: 

Dua petugas imigrasi di bandara Suvarnabhumi telah dipecat dari satuannya karena 

bersekongkol dalam memalsukan stempel visa untuk orang asing yang memasuki negara 

secara ilegal. … Penyidik menemukan bahwa tiga orang terlibat dalam skandal tersebut. 

Semua telah ditahan … [Salah satunya] mengaku menagih orang asing tersebut sebesar 

50.000 baht untuk pengadaan stempel visa palsu. … Letnan Jenderal Pol Surachate 

mengatakan kedua petugas polisi itu dipecat dari kepolisian imigrasi dan harus menghadapi 

dakwaan. Sejak mengambil alih tugas di biro imigrasi, beliau telah menangkap 5 polisi 

imigrasi dan 37 calo yang terlibat dalam pengadaan stempel visa palsu. Lebih dari 200 orang 

asing yang terlibat telah dicabut visanya.129 

 
124  UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019) 101. 
125  Pooja Theresa Stanslas, ‘Transborder Human Trafficking in Malaysian Waters: Addressing the Root Causes’ (2010) 

41(4) Journal of Maritime Law and Commerce 595, 604. 
126  Pooja Theresa Stanslas, ‘Transborder Human Trafficking in Malaysian Waters: Addressing the Root Causes’ (2010) 

41(4) Journal of Maritime Law and Commerce 595, 604. 
127  Andrew P Guth, ‘Human trafficking in the Philippines: the need for an effective anti-corruption program’ (2010) 13 

Trends in Organized Crime 147, 157. 
128  Leslie Holmes, ‘Human Trafficking & Corruption: Triple Victimisation?’ in Cornelius Friesendorf (ed), Strategies 

Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector (2009) 97. 
129  [s.n.], 'Immigration officers dismissed for visa skullduggery', Bangkok Post, (online), 5 Maret 2019. 
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Selanjutnya koran Bangkok Post menerbitkan artikel di tahun 2015 yang melaporkan bahwa, terkait 

dengan orang-orang di Thailand yang memiliki kartu identitas palsu: 

Kartu identitas yang dipalsukan tersebut dibuat di kantor registrasi wilayah Ban Khok, 

demikian dikatakan oleh petugas. Diketahui bahwa lima orang telah membantu pembuatan 

kartu identitas Thailand untuk 10 orang asing. Tiga di antaranya adalah penduduk Thailand 

dari provinsi Uttaradit dan mereka masuk dalam DPO. Satu orang biarawan, yang 

menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena ingin menentang tuduhan atas dirinya. Satu 

lagi adalah mantan asisten Kepala wilayah Ban Khok … Pihak Kepolisian mengatakan surat 

penangkapan terhadapnya dapat diterbitkan segera setelah Komisi Antikorupsi Sektor Publik 

(Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)) menyampaikan dasar atas 

dakwaannya mengingat yang bersangkutan merupakan seorang pejabat negara.130 

Dan, ada lagi artikel koran Bangkok Post dari tahun 2017, ‘Pemimpin setempat’ (local leader) diduga 

menerbitkan kembali dokumen imigran yang telah dicabut, untuk mendapatkan bayaran: 

Proses investigasi akan dimulai untuk mengusut tuduhan bahwa seorang pemimpin setempat 

menerbitkan kembali dokumen imigran yang telah dicabut kepada sembilan buruh imigran 

yang sedang mencari kerja di Thailand, untuk mendapatkan imbalan biaya broker sebesar 

4.000 baht dari masing-masing imigran. Kepala Wilayah Sangkhla Buri, Ketua Pakorn 

Kanwanlee mengatakan pada hari Minggu, bahwa pihak berwenang di wilayah tersebut, 

sudah beberapa tahun ini tidak lagi menerbitkan jenis dokumen ini. Oleh karena itu 

kemungkinannya adalah dokumen tersebut telah diterbitkan secara ilegal. Pemimpin 

setempat yang menandatangani dokumen tersebut akan dimintai keterangan. Jika terbukti dia 

meminta biaya broker sebagai imbalan atas pembuatan dokumen yang dituduhkan oleh buruh 

imigran ilegal, dia harus menghadapi tindakan disipliner dan hukum, demikian kata Kepala 

Wilayah. 

[…] 

Para imigran memberitahu pihak berwenang bahwa di awal bulan ini, mereka telah dihubungi 

oleh kerabat mereka di wilayah Payatongksu Myanmar, yang menyampaikan bahwa 

permohonan untuk dokumen Thor Ror 89/1 telah dibuka di Sangkhla Buri dan bagi yang 

berhasil mendapatkan dokumen tersebut akan diizinkan untuk tinggal dan bekerja secara 

resmi di Thailand. Mereka diminta membayar 3.000 – 4.000 baht masing-masing kepada 

pemimpin setempat jika mereka ingin mendapatkan dokumen tersebut. 

Kemudian pada tanggal 13 Juli, mereka mendatangi rumah kerabat mereka di wilayah 

Payatongsu. Pada hari berikutnya, ada orang yang datang dan mengantar mereka ke rumah 

di tambon Nong Lu di wilayah Sangkhla Buri dan di sana mereka menerima dokumen yang 

dimaksud dan menyerahkan pembayaran. Setelah itu, mereka dibawa ke stasiun bus di 

Sangkhla Buri untuk bekerja di wilayah Maka Thai di provinsi ini, tetapi bus mereka 

dihentikan oleh petugas di pos pemeriksaan dan selanjutnya mereka ditangkap.131 

 

 
130  [s.n.], ‘13 Sought for False Thai ID Racket’, Bangkok Post (online), 6 Agustus 2015. 
131  Piyarach Chongcharoen, ‘Local Leader Probed Over Outdated Migrants Papers’, Bangkok Post (online), 15 Juli 

2017. 
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Sebuah artikel di Majalah Tempo (majalah mingguan Indonesia yang meliput berita umum dan politik) 

menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan bahwa penyelundup yang bekerja dalam jaringan perekrutan 

dan membuat dokumen palsu di Malaysia dan Indonesia, berkolusi dengan petugas imigrasi: 

[Satu terdakwa], orang yang saat ini ditahan oleh Kepolisian Kupang, mengaku kepada 

Tempo bahwa dia memalsukan kartu identitas dengan cara mengubah Kartu Tanda Pengenal 

asli milik korban menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Dia mengubah nama, gender dan 

alamat. Nomor induk penduduk disesuaikan dengan tanggal lahir calon buruh. Lalu di tahap 

akhir, kartu yang dipalsukan akan dicetak di atas kertas concorde lalu dilaminasi dengan 

plastik tembus pandang/bening. … Dokumen identitas yang dipalsukan ini lolos diperiksa 

saat dipakai untuk membuat paspor di kantor imigrasi. [Terdakwa lain] mengatakan bahwa 

semua pimpinan jaringan perekrutan ilegal berkolusi dengan petugas imigriasi.132 

Laporan tahun 2020 baru-baru ini di Malay Mail (koran Malaysia) mencatat penggunaan dokumen 

palsu untuk membantu penyelundupan melalui terminal kapal feri: 

Kepolisian Johor menangkap empat petugas Departemen Imigrasi dan satu petugas polisi 

laut yang diyakini terlibat dalam aktivitas penyelundupan imigran dalam dua kasus terpisah 

yang baru terjadi di negara tersebut. Diketahui bahwa penangkapan petugas penegak hukum 

ini merupakan kelanjutan dari operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian sejak bulan 

Maret tahun ini. Kepala Kepolisian Johor Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay mengatakan 

bahwa penangkapan pertama pada tanggal 23 Juni melibatkan tiga petugas Departemen 

Imigrasi yang berkantor di terminal kapal feri Pasir Gudang. “Semua tiga tersangka adalah 

laki-laki, berusia antara 30 dan 48 tahun, termasuk petugas imigrasi senior dan dua petugas 

imigrasi. “Investigasi awal mengungkap modus operandi tersangka termasuk meminta 

bayaran sebesar 1.500 hingga 2.500 ringgit Malaysia per imigran Indonesia untuk 

mendapatkan stempel karet Departemen Imigrasi Malaysia yang palsu kemudian mengatur 

jalan keluar mereka karena izin kunjungan sosial mereka sudah kedaluwarsa. “Setelah tiba 

di terminal feri, tersangka yang diyakini memiliki hubungan dengan sindikat, mengatur jalan 

keluar mereka kembali ke negara asal mereka,” kata Ayob Khan. Dia menyampaikan 

pernyataan ini saat konferensi pers khusus di Markas Kepolisian Johor hari ini.133 

Informasi lebih lanjut mengenai kasus ini disampaikan dalam artikel milik The Star (surat kabar 

Malaysia): 

Kepala Kepolisian Johor Comm Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay mengatakan penangkapan 

tersebut melibatkan tiga petugas dari Departemen Imigrasi yang bekerja di Terminal Kapal 

Feri Pasir Gudang pada hari Selasa. Perkembangan terbaru, 22 petugas penegak hukum telah 

ditahan bulan ini karena terlibat dalam aktivitas perdagangan orang. Keberhasilan ini berkat 

wawancara yang dilakukan dengan 12 imigran ilegal asal Indonesia yang ditahan antara 15 

sampai 21 Juni, menurut Comm Ayob. Keempat tersangka berusia antara 30 hingga 48 tahun. 

“Salah satu di antaranya, petugas senior di departemennya,” ungkapnya dalam konferensi 

pers yang diadakan di markas polisi Johor kemarin. Modus operandi yang digunakan oleh 

tersangka juga diungkapkan olehnya. Katanya, mereka akan memberikan stempel masuk dan 

keluar yang diyakini adalah stempel palsu, untuk membantu imigran asal Indonesia yang izin 

kunjungan sosialnya/PLS yang sudah kedaluwarsa setahun lebih sejak masa Perintah 

 
132  [s.n.], ‘Trafficking Humans to Malaysia’, Tempo Magazine (online) 21 Maret 2017. 
133  [s.n.], ‘Johor cops nab immigration, marine officers over migrant smugglings’, Malay Mail (online), 24 Juni 2020. 
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Pengendalian Pergerakan Terbatas (Restricted Movement Control Order (MCO)). “Negara 

kami telah memberi kelonggaran kepada pemegang PLS yang baru kedaluwarsa untuk dapat 

pulang ke Indonesia pada saat MCO tetapi mereka yang telah memanfaatkan ini adalah 

pemegang izin yang sudah melanggar izin tinggal terbatas (overstay) di negara kami. 

“Mereka tidak dapat keluar secara ilegal karena kami berhasil memblokir jalan keluar mereka 

dengan menangkap 18 petugas penegak hukum di awal bulan ini sehingga mereka berusaha 

untuk keluar melalui rute yang resmi. “Imigran-imigran ini diminta untuk membayar antara 

1.500 dan 2.500 ringgit Malaysia per orang” katanya, dan menambahkan bahwa proses jalan 

keluar mereka akan ditangani oleh petugas Imigrasi yang korup. 

[…] 

Tersangka dari Departemen Imigrasi saat ini tengah diinvestigasi dengan merujuk pada 

Bagian 26 A dari Undang-Undang Antiperdagangan orang dan Antipenyelundupan Imigran 

(Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act (Atipsom)) tahun 2007 

melalui prosedur investigasi sesuai dengan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan 

(Tindakan Khusus) (Security Offences (Special Meaasures) Act (Sosma)) tahun 2012. 

Petugas polisi laut diinvestigasi dengan merujuk pada Bagian 130V hingga 130ZB dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana melalui prosedur investigasi sesuai dengan Sosma. Saat ini 

semua tersangka ditahan selama 28 hari sejak tanggal penangkapan. Comm Ayob 

mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 22 petugas penegak hukum yang ditangkap, 14 di 

antaranya adalah petugas polisi termasuk seorang perwira, lima anggota Angkatan Bersenjata 

termasuk dua perwira, dan yang terbaru, tiga petugas Departemen Imigrasi.134 

Menurut surat kabar Malay Mail, beberapa orang di antara yang tertangkap dalam insiden ini dituntut 

dengan tuduhan pelanggaran penyelundupan: 

Dua petugas senior dari Departemen Imigrasi Johor merupakan dua dari lima orang yang 

dituntut di Pengadilan hari ini dengan tuduhan menyelundupkan imigran masuk ke negara … 

Menurut lembaran dakwaan, mereka semua dituntut dengan tuduhan menyelundupkan 8 

imigran secara bersama-sama di Pelabuhan Pasir Gudang,  Jalan Feri Nomor 21, sekitar 

tengah hari pada tanggal 15 Juni.’135 

Di kasus terpisah, kasus yang terjadi di Australia, dilaporkan bahwa para pelaku perdagangan orang 

berkolaborasi dengan petugas imigrasi yang korup untuk secara curang mendapatkan visa pengungsi 

sementara untuk para korban perdagangan asal Thailand’.136 

 

  

 
134  Remar Nordin, ‘More Enforcement Officers Nabbed’, The Star (online), 25 Juni 2020. 
135  [s.n.], ‘Two senior immigration officers among five people charged with human trafficking, Malay Mail (online), 16 

Juli 2020. 
136  Sieders v R; Somsri v R [2008] NSWCCA 187, cited in International Bar Association’s Presidential Task Force against 

Human Trafficking, Human Trafficking and Public Corruption (2016) 27. 
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4.4 Penyeberangan Perbatasan 
Informasi yang dikumpulkan untuk Kajian Data ini terkait peran korupsi pada saat penyeberangan 

perbatasan, hampir secara eksklusif menyangkut perbatasan Thailand. Laporan UNODC di tahun 2017 

melaporkan bahwa, terkait perbatasan Kamboja-Thailand: 

Tuduhan bahwa petugas perbatasan dan petugas penegak hukum telah disuap untuk 

memfasilitasi penyelundupan dan perdagangan imigran dari Kamboja ke Thailand sudah lama 

mencuat. Beberapa sumber mengutip pernyataan dari korban perdagangan orang yang 

mengatakan bahwa kaum perempuan yang diperdagangkan masuk ke Thailand seringnya 

terjadi atas sepengetahuan dan keterlibatan petugas-petugas itu. Dalam wawancara yang 

dilakukan di Kamboja untuk pembuatan laporan ini, beberapa responden mengakui 

kerentanan petugas perbatasan terhadap suap dan perlu ada upaya untuk melawan korupsi dan 

perilaku tidak etis lainnya yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Korupsi dan suap dapat 

terjadi di tahap mana pun dalam proses penyelundupan dan/atau perdagangan orang dan di 

semua pos pemeriksaan. Hal ini dapat terjadi saat berada di koridor transportasi utama atau di 

penyeberangan perbatasan. Dalam beberapa kasus, kaum imigran diminta untuk menyerahkan 

bayaran dengan jumlah yang berkisar antara 6,50 dolar Amerika dan 260 dolar Amerika agar 

mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya.137 

 
137  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 43-44. Citing UNODC, 

Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment (2013) 11; Srawooth Paitoonpong, 

Different Stream, Different Needs, and Impact: Managing International Labour Migration in ASEAN: Thailand 

(Immigration) (2011) 60; Ahsan AKM Ullah & Mallik Akram Hossain, ‘Gendering Cross-Border Networks in the 

Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes to Thailand’ (2011) 4(2) Austrian Journal of South East Asian 

Studies 273, 286; ILO, The Mekong Challenge: Underpaid, Overworked and Overlooked — The realities of young 

migrant workers in Thailand, volume 1 (2006) 72. 
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Laporan yang sama menyatakan, terkait dengan perbatasan Laos-Thailand: 

Dalam beberapa kasus, petugas perbatasan dan polisi di sepanjang perbatasan Laos – Thailand 

terlibat dalam aktivitas penyelundupan dan perdagangan orang, sehingga mereka dengan 

sengaja “menutup mata” pada pergerakan penyeberangan perbatasan yang tidak lazim. Dalam 

kasus lain, mereka secara aktif membantu imigran gelap, penyelundup dan pelaku 

perdagangan orang dengan cara memperbolehkan imigran untuk menyeberang perbatasan 

tanpa diperiksa. Wawancara yang dilakukan untuk pembuatan laporan ini menemukan bahwa 

petugas perbatasan mungkin akan menerima suap uang tunai dalam jumlah kecil sebagai 

imbalan untuk memperbolehkan imigran yang tidak memiliki dokumen yang benar untuk 

keluar dari Republik Demokratik Rakyat Laos dan masuk ke Thailand.138 

Dan, terkait dengan perbatasan Myanmar - Thailand: 

Polisi atau petugas perbatasan dibayar supaya mereka menutup mata terhadap imigran yang 

masuk ke Thailand tanpa dokumen yang lengkap atau tampaknya mereka sendiri adalah 

bagian dari jaringan penyelundupan. Wawancara yang dilakukan di Myanmar untuk proyek 

ini juga mengidentifikasi kasus-kasus di mana imigran diminta untuk memberikan suap di pos 

pemeriksaan atau menggunakan perantara untuk membayar petugas perbatasan untuk 

memfasilitasi jalan masuk ke Thailand.139 

Dan, lebih lanjut: 

Keterlibatan petugas-petugas korup dalam memfasilitasi penyelundupan imigran dan 

perdagangan orang dari Myanmar ke Thailand sudah beberapa kali disebutkan di sepanjang 

bab ini. Beberapa sumber menekankan bahwa aktivitas penyelundupan dan perdagangan 

orang antara kedua negara ini sangat bergantung pada korupsi dan tidak mungkin berkembang 

ke tingkat sekarang ini tanpa adanya petugas-petugas yang disuap pada skala besar. 

Wawancara yang dilakukan Myanmar untuk pembuatan laporan ini juga memberi konfirmasi 

bahwa korupsi dalam konteks ini memang terjadi dan beberapa petugas telah dicopot dari 

posisi mereka karena alasan ini. Korupsi kemungkinan besar terjadi di perbatasan dan di pos 

pemeriksaan polisi. Biasanya penyelundup akan mencoba menyuap petugas agar mereka 

menutup mata terhadap penyeberangan perbatasan ilegal dan terhadap imigran yang tidak 

membawa dokumen perjalanan atau identitas yang sah atau terhadap orang-orang yang tidak 

membawa dokumen sama sekali. Dalam beberapa kasus, petugas terlibat langsung dengan 

penyelundup dan pelaku perdagangan orang dan mendukung aktivitas mereka secara 

berkelanjutan; kadang, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari jaringan penyelundupan 

dan perdagangan orang. Publikasi UNODC di tahun 2013 melaporkan bahwa imigran 

mungkin akan membayar jumlah suap yang berkisar antara  6,50 hingga 260 dolar Amerika. 

Kadang imigran membayar suap secara langsung pada petugas; sedangkan lainnya, 

penyelundup akan mengumpulkan uang dari imigran lalu membayarkannya kepada petugas. 

Tuduhan korupsi juga dilakukan dalam konteks penyelundupan etnis Rohingyas melalui kapal 

dari Myanmar barat, kadang via Bangladesh, ke Thailand. Dilaporkan bahwa ada petugas-

petugas yang menghentikan beberapa kapal dan mereka meminta bayaran sebelum 

memperbolehkan kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan.140 

 
138  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 88-89. 
139  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 132. 
140  UNODC, Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (2017) 144-145. Citing 

Alexandra Seltzer, ‘Human trafficking: the case of Burmese refugees in Thailand’ (2013) 37 International Journal of 
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Laporan UNODC tahun 2019 mengenai Kejahatan Terorganisasi Transnasional di Asia Tenggara 

melaporkan hasil penemuan yang sama. Laporan ini mencatat ada beberapa imigran yang masuk ke 

Thailand, hanya dengan naik kendaraan pribadi yang dikemudikan oleh penyelundup yang bekerja 

untuk jaringan penyelundup di kedua sisi perbatasan tersebut. Kesepakatan antara penyelundup dan 

petugas perbatasan untuk mengabaikan penyeberangan ilegal masuk ke Thailand diketahui sebagai hal 

yang memungkinkan pergerakan ini dapat terjadi’.141 

Laporan yang dibuat oleh Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia mendeskripsikan korupsi yang 

sistematis dalam konteks penyeberangan perbatasan: 

Di Bangkok, pelaku perdagangan orang yang dikenal menjadi bagian sindikat kejahatan 

transnasional, seorang Rohingya menjelaskan: ‘[Pelaku perdagangan orang senior] memiliki 

uang dan paspor sehingga mudah bagi mereka untuk bersembunyi di negara lain. Mereka 

bekerja sama dengan [nama lembaga pemerintah dihapus] dan [nama lembaga pemerintah 

dihapus]. Mereka semua pemangku kepentingan. Jika ada yang tertangkap, yang lain akan 

membantu, dan dengan begitu mereka semua terlindungi. Mereka mampu membayar suap 

kepada [pihak otoritas] lalu mereka akan segera dibebaskan.’ Potensi untuk korupsi juga 

diidentifikasi sebagai masalah di Malaysia. Contohnya, anggota dewan Malaysia dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Bukit Kayu Hitam, negara bagian Kedah di bulan Juli 2017 memberikan 

kesaksian di hadapan Komisi bahwa potensi korupsi yang terjadi di antara petugas otoritas 

pengendali-perbatasan Malaysia mendukung aktivitas perdagangan orang. Dia mengatakan 

bahwa ada petugas perbatasan yang meminta uang dari kendaraan yang keluar masuk 

menyeberangi perbatasan tanpa melakukan pemeriksaan yang selayaknya menurut lembaga 

mereka masing-masing. Anggota dewan ini meyakini bahwa pelaku perdagangan orang 

mungkin mengandalkan korupsi agar dapat membawa orang masuk ke Malaysia cukup 

dengan naik kendaraan menyeberangi perbatasan. Pimpinan di Markas Polisi Wilayah Padang 

Besar di negara bagian Perlis Malaysia juga menyampaikan di hadapan Komisi pada tahun 

2017 bahwa ada masalah terkait dengan suap dalam lembaga-lembaga penegakan hukum 

Malaysia – dan bahwa pihak berwenang Thailand memfasilitasi lintasan ‘imigran’ ke 

Malaysia untuk menghindari timbulnya biaya jika mereka harus ditahan di Thailand.142 

Bukti adanya korupsi pada saat penyeberangan perbatasan juga terlihat dalam laporan-laporan media. 

Koran Bangkok Post di tahun 2015 melaporkan bahwa: 

Komplotan penyelundupan manusia Thailand luasnya melampaui kaum Rohingya, dengan 

imigran asal Uighur dan Suriah, mengeksploitasi pengendalian perbatasan yang lemah dan 

korupsi di kalangan petugas.’ … Seorang ahli hak asasi manusia dari Dewan Pengacara 

Thailand mengatakan …“Karena lokasi negara kami, adanya celah dalam sistem hukum dan 

 
Comparative and Applied Criminal Justice 279, 288; United States, Department of State, Trafficking in Persons Report 

2016 (2016) 112; lihat juga, Amnesty International, Deadly Journeys: The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast 

Asia (2015) 16; UNODC, Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment (2013) 

11, 20; Amanda Crews Slezak et al, ‘Stateless and Fleeing Persecution: The Situation of the Rohingya in Thailand’ 

(2015) 35 Children’s Legal Rights Journal 44, 51; Human Rights Watch, Ad Hoc and Inadequate: Thailand’s 

Treatment of Refugees and Asylum Seekers (2012) 76–77; Emma Chanlett-Avery & Ben Dolven, ‘Thailand: 

Background and US Relations’ (2014) 23 Current Politics and Economics of South, South-eastern, and Central Asia 

299, 320; Su-Ann Oh, ‘Rohingya Boat Arrivals in Thailand: From the Frying Pan into the Fire?’ in Oie Kee Beng (ed), 

ISEAS Perspective Selections 2012-2013 (2014) 150, 154; United States, Department of State, Trafficking in Persons 

Report 2015 (2015) 104, 330; United States, Department of State, Trafficking in Persons Report 2014 (2014) 373, 

374. 
141  UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019) 100. 
142  Human Rights Commission of Malaysia, Crimes Against Humanity, Mass Graves and Human Trafficking from 

Myanmar and Bangladesh to Malaysia from 2012 to 2015 (Report, March 2019) 85. 
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korupsi yang merajalela, Thailand menjadi titik transit yang sempurna.”… ‘Meski memiliki 

pengalaman bertahun-tahun, komplotan penyelundup tidak mungkin dapat beroperasi tanpa 

adanya keterlibatan petugas-petugas yang korup. Kepala Polisi Nasional Somyot 

Poompunmuang baru-baru ini menguraikan enam contoh pelanggaran oleh petugas imigrasi 

yang dapat mendukung perdagangan orang.. Jenderal Polisi Somyot berjanji untuk menindas 

perilaku korup ini.143 

Dalam artikel lain, di tahun 2015, koran Bangkok Post melaporkan bahwa kepala imigrasi di Sa Kaeo 

menerima suap: 

Kepala polisi imigrasi di Sa Kaeo … dan lima petugas lain mendadak dimutasikan ke Bangkok 

untuk waktu yang tidak jelas karena dituduh menerima suap [koran] melaporkan […] Mutasi 

mendadak ini terjadi setelah tersangka warga asing yang ditahan di apartemen di wilayah 

Nong Chok memberitahu pihak kepolisian bahwa dia membayar polisi imigrasi Sa Kaeo agar 

dapat masuk ke Thailand, Thairath melaporkan. Pria itu mengatakan dia menggunakan paspor 

palsu dan naik pesawat dari Turkey ke Vietnam sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke 

Laos. 

Dari Laos, dia menyewa kendaraan untuk mengantarnya ke Kamboja lalu masuk ke Thailand 

via pos pemeriksaan perbatasan Sa Kaeo, tempat di mana dia membayar 18.000 baht kepada 

petugas di sana agar dia tidak perlu menggunakan paspor palsunya untuk menjalani prosedur 

imigrasi pada umumnya.144 

Dalam artikel lain seputar insiden tersebut, diketahui bahwa terdapat 22 petugas imigrasi yang dimutasi 

dari posisi mereka.145 

Sebuah artikel di New Straits Times (koran Malaysia) di tahun 2017 melaporkan bahwa 11 petugas 

imigrasi ditahan ‘karena dituduh menerima suap untuk melindungi imigran ilegal di Sarawak’.146 

Dan dalam sebuah laporan di tahun 2014: 

[Pria Myanmar bernama] Tuan Win diduga mengaku memberi bayaran kepada polisi imigrasi 

di pos pemeriksaan dan polisi setempat agar dia dapat menyelundupkan 40 hingga 50 buruh 

imigran dari Myanmar masuk ke Thailand atau dari Thailand ke Myanmar setiap harinya. … 

Tuan Win, yang mengaku anggota dari Serikat Nasional Karen, mengatakan bahwa dia 

menyeberangi perbatasan sekurang-kurangnya dua kali setiap hari. … Dia mengaku memberi 

bayaran kepada semua pos polisi di sepanjang jalan utama dari pos pemeriksaan sampai ke 

kotamadya provinsi, bayaran sebesar 1.000 baht untuk masing-masing pos per satu kali 

perjalanan ditambah 6.000 baht sebulan karena menggunakan kendaraan dengan plat nomor 

yang tidak sah. Dia menyuap tiga unit investigasi kepolisian dan polisi patroli perbatasan di 

wilayah Sai Yok di Kanchanaburi.  Kantor pemerintah daerah juga ditawarkan 2.000 baht 

untuk per satu kali perjalanan, katanya. … “Setelah tujuh hari, saya akan membawa surat izin 

perbatasan imigran kepada pihak otoritas yang akan memberikan cap surat izin untuk 

menunjukkan bahwa buruh asing itu sudah kembali ke Myanmar meskipun sebenarnya 

mereka masih berada di Thailand.147 

 
143  Yongcharoenchai and Thalang, ‘Tied up in a trafficking jam’, Bangkok Post (online), 20 September 2015. 
144  [s.n.], ‘Sa Kaeo Immigration Chief Transferred in Bomb Case’, Bangkok Post (online), 1 September 2015. 
145  [s.n.], ‘Bangkok bombing: Police arrest 'main suspect' at Thai-Cambodia checkpoint’, ABC News (online),      1 

September 2015; [s.n.], ‘Thailand arrests a ‘main suspect’ in deadly Bangkok bombing as wanted woman offers to 

surrender’, South China Morning Post (online), 1 September 2015. 
146  Adib Povera, ‘10 Sarawak Immigration Officers Nabbed for Allegedly Taking Bribes to Protect Illegal Immigrants’, 

New Straits Times (online), 15 Maret 2017. 
147  Piyarat Chongcharoen, ‘Bribery “greases trafficking wheels”’, Bangkok Post (online, 11 Desember 2014). 
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Artikel selanjutnya di tahun 2015 juga menyangkut kasus Tuan Win. Artikel itu menjelaskan lebih rinci 

mengenai penyuapannya: 

Tersangka diduga mengaku memberi bayaran 200 baht per imigran kepada mantan asisten 

kepala desa yang dikenal dengan sebutan Tong guna melintasi pos pemeriksaan yang berada 

di dekat perbatasan Ban Pu Nam Ron untuk menyeberangkan para relawan pertahanan 

provinsi. 

Dia mengatakan memberi tambahan suap sebesar 400 baht per masing-masing kepada letnan 

muda yang dikenal dengan panggilan Ood untuk memuluskan perjalanannya melewati pos 

pemeriksaan Nor Por, pos pemeriksaan yang dikelola oleh unit khusus kepolisian; ditambah 

400 baht per masing-masing kepada sersan mayor senior …  untuk dapat melewati pos 

pemeriksaan Ban Nam Khao di Ban Kao. Akhirnya, dia mengatakan dia harus memberi 

bayaran tambahan sebesar 400 untuk masing-masing pekerja jika petugas dari Kepolisian 

Propinsi Wilayah 7 sedang hadir di pos pemeriksaan Ban Nam Khao. 

Tuan Win juga mengatakan bahwa dia membayar 3.000 baht per satu kali perjalanan ke pos 

pemeriksaan yang berada di bawah pengelolaan petugas-petugas dari tiga unit, dari Kepolisian 

Provinsi Wilayah 7. 

Tidak jelas apakah unit Nor Por yang dituduh menerima suap memiliki keterkaitan dengan 

pasukan kepolisian provinsi Kanchanaburi atau Kepolisian Provinsi Wilayah 7. 

Mr Win mengatakan dia menyelundupkan buruh imigran secara berkala, beberapa di 

antaranya bahkan tidak mempunyai paspor, masuk dan keluar dari Thailand dan tidak 

terpikirkan olehnya bahwa dia akan ditangkap karena dia sudah menyuap petugas-petugas di 

setiap pos pemeriksaan yang dilaluinya.148 

 

 

 

  

 
148  Piyarach Chongcharoen, ‘Trafficking Suspect Details Litany of Police Bribes’, Bangkok Post (online), 9 Juni 2015. 
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4.5 Transportasi 

Hanya sedikit informasi yang dikumpulkan untuk Kajian Data ini yang berkaitan dengan transportasi 

di luar konteks penyeberangan perbatasan.149 Dalam kasus yang dijelaskan oleh Sakdiyakorn dan 

Vichitrananda, petugas kepolisian di Thailand menerima suap sebagai gantinya untuk memperbolehkan 

transportasi melewati berbagai pos pemeriksaan di dalam negara. Selanjutnya mereka memperhatikan 

bahwa ada kemungkinan polisi juga mengangkut korban-korban perdagangan orang dan juga yang 

menyembunyikan mereka di sepanjang proses ini.150 

Missbach dan Crouch menjelaskan kasus yang lebih rinci, di mana terdapat anggota militer yang terlibat 

dalam pemindahan imigran-imigran yang diselundupkan: 

Dalam insiden terpisah di bulan Juli 2012, lima prajurit ditangkap karena mengawal para 

pencari suaka menuju kapal yang siap untuk berangkat dari Jawa Barat. Semua terdakwa 

adalah personel militer berpangkat rendah dan tidak ada bukti bahwa atasan mereka 

terlibat di dalamnya. Kelima prajurit itu diadili dalam dua kasus terpisah di Pengadilan 

Militer di Bandung, jaksa umum mengajukan tuntutan merujuk pada pasal 120(1) dan 

menuntut hukuman penjara antara 11 sampai 16 bulan – lagi-lagi ini jauh di bawah 

minimum 5 tahun hukuman penjara. Berbeda dari personel militer di Jawa Timur yang 

dijatuhi hukuman penjara dengan kurun waktu yang lama, anggota militer yang diadili di 

Bandung hanya dijatuhi hukuman penjara antara 14 bulan dan 16 bulan. Pihak penuntut 

sudah mengajukan banding sejak itu. Salah satu perbedaan besar di antara kedua kasus ini 

dan Kasus Trenggalek adalah kasus yang pertama nyaris tidak menjadi sorotan media. 

Oleh karena itu hanya ada sedikit tekanan dari publik untuk memastikan bahwa 

persidangan dilakukan secara adil dan yang tertuduh menerima hukuman yang 

proporsional dengan tindak kejahatannya’.151 

 

 

  

 
149  Terkait dengan transportasi secara umum, UNODC mengamati bahwa ‘dalam proses memindahkan, mengangkut dan 

secara umum pada tahap awal perjalanan perdagangan orang, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan 

bentuk korupsi yang paling umum yang dilaporkan: UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 

10. 
150  Malinvisa Sakdiyakorn and Sutthana Vichitrananda, ‘Corruption, Human Trafficking and Human Rights: The Case of 

Forced Labor and Sexual Exploitation in Thailand’ (National Anti-Corruption Commission Thailand, Juli 2010) 63. 
151  Antje Missbach and Melissa Crouch, ‘The Criminalisation of People Smuggling: The Dynamics of Judicial Discretion 

in Indonesia’ (2013) 14(2) Australian Journal of Asian Law 1, 15. 



 
44 

 

4.6 Bandara 
Terdapat sejumlah sumber yang menyebutkan perihal terjadinya praktik-praktik korup di bandara-

bandara tertentu dan di antara petugas bandara di Asia Tenggara. Jurnal Ilmiah UNODC mengenai 

Peran Korupsi dalam Perdagangan Orang (The Role of Corruption in Trafficking in Persons) mengutip 

contoh kejadian ‘seorang wanita yang diperdagangkan dari Asia Tenggara ke Eropa Barat menyebutkan 

bahwa dia diperintahkan oleh pelaku perdagangan orang untuk mengantri di barisan tertentu di bandara 

utama negara asalnya. Pada saat dia berpindah ke barisan yang lebih pendek, dia dipindahkan kembali 

ke antrian awal dan dijelaskan kepadanya bahwa petugas imigrasi yang bertugas melayani antrian itu 

adalah “orang mereka” dan petugas itu tidak akan mempertanyakan dokumennya’.152 

Beberapa laporan terkait dengan korupsi di Bandara Internasional Kuala Lumpur, bersama dengan 

laporan penangkapan antara tahun 2011dan 2017. Laporan tahun 2015 di koran New Straits Times 

mencatat bahwa 

Di antara kudeta besar yang dilakukan oleh Special Branch adalah penangkapan 8 petugas 

Departemen Imigrasi pada tahun 2011 yang bertugas di Bandara Internasional Kuala Lumpur 

di bawah ISA atas dugaan keterlibatan mereka dalam operasi perdagangan orang bernilai 

jutaan ringgit.’ … ‘Delapan orang tersebut, yang sejak itu telah diberhentikan sebagai ASN, 

telah dicabut surat penahanannya setelah hanya beberapa bulan menjalani masa hukumannya 

di Kamunting.153 

Kejadian ini juga dikutip dalam laporan yang dibuat oleh IBA mengenai Perdagangan Orang dan 

Korupsi Publik (Human Trafficking and Public Corruption): ‘Pada tahun 2011, Special Branch 

Malaysia telah melakukan penangkapan terhadap delapan petugas Departemen Imigrasi yang bertugas 

di Bandara Internasional Kuala Lumpur atas dugaan keterlibataan mereka dalam sindikat perdagangan 

orang.’… ‘Media melaporkan bahwa penahanan para petugas ini berakhir hanya beberapa bulan setelah 

penangkapan mereka’.154 

Laporan di Malay Mail tahun 2016 menemukan bahwa:  

Departemen Imigrasi menggagalkan sindikat pemalsuan paspor, yang dijalankan di lokasi 

setempat oleh warga asing, ini merupakan kelanjutan dari penangkapan empat pria di Bandara 

 
152  UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 10-11. 
153  Farrah Naz Karim, '80pc of enforcers manning borders on the take', New Straits Times (online), 3 Juni 2015. 
154  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016), citing, ‘80pct [percent] of border officers are corrupt, says SB [Special Branch]’ Malaysia Kini 

(Online, 3 Juni 2015). 

 



45 

 

Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada hari Minggu. Penangkapan ini terjadi setelah 

dilakukan pemeriksaan secara acak dokumen pelancong di bandara dan juga berdasarkan 

investigasi dan intelijen yang dikumpulkan oleh divisi penegakan hukum departemen tersebut. 

Selama pemeriksaan, petugas menunjuk dua pria Sri Lanka, yang kemudian diperiksa 

dokumenya.’ … ‘Pada tanggal 25 Februari, dua petugas Imigrasi ditangkap karena mereka 

diduga terlibat langsung dalam penjualan paspor Malaysia dan perdagangan orang. Para 

petugas, yang diduga bekerja sama dengan sindikat perdagangan orang internasional yang 

berbasis di Tiongkok, memasang tarif 44.000 ringgit Malaysia untuk setiap paspor Malaysia. 

Para petugas ditangkap bersama tujuh orang lainnya, termasuk tiga warga negara Tiongkok.155 

Beberapa bulan kemudian pada tahun 2016, sebuah artikel media oleh Australian Broadcasting 

Corporation (ABC) melaporkan bahwa: 

Lima belas petugas imigrasi Malaysia telah dipecat dan lusinan petugas telah diskors dan 

dipindahtugaskan setelah mereka terindikasi dengan sengaja menonaktifkan pemeriksaan 

paspor bandara internasional selama beberapa tahun. Direktur Jenderal Imigrasi, Sakib Kusmi 

mengatakan kepada media Malaysia pada hari Selasa bahwa petugas yang dipecat dan diskors 

mungkin memiliki hubungan dengan sindikat perdagangan orang. "Mereka bergerak secara 

online. Instruksi datang dari luar negeri ... mereka dapat memanipulasi sistem kami dari luar. 

Anda dapat melihat di komputer kami — kursor bergerak sendiri tanpa ada yang 

mengoperasikannya," katanya.' ... 'Lima belas tersangka berada dalam tahanan polisi, kata 

Sakib, sementara 14 petugas lainnya diskors dan 20 personel lainnya, yang diyakini terlibat 

secara langsung atau tidak langsung dalam menyabotase sistem komputer selama enam tahun 

terakhir, sedang dipantau oleh divisi intelijen imigrasi. "Kami juga memindahkan 63 petugas 

dari markas kami di Putrajaya dan telah menyiapkan daftar nama baru untuk personel yang 

seharusnya ditempatkan di bandara," kata Sakib. Pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Malaysia 

Ahmad Zahid Hamidi mengatakan sekitar 100 orang, termasuk petugas imigrasi, diyakini 

terlibat dalam sabotase sistem myIMM, yang memverifikasi apakah paspor telah dicuri atau 

dilaporkan hilang.'156 

Sebuah artikel Reuters pada tahun 2016 melaporkan informasi serupa: 

Pihak berwenang di Malaysia telah menemukan sebuah kasus penipuan imigrasi yang 

melibatkan sabotase komputer utama di bandara internasional, kata polisi pada hari Rabu. Hal 

ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap perdagangan orang dan keamanan. 

Departemen imigrasi memecat 15 petugas pada hari Selasa, mengambil tindakan disipliner 

terhadap 22 lainnya dan menyatakan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut di Bandara 

Internasional Kuala Lumpur, yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Polisi 

mengatakan bahwa penangkapan akan segera dilakukan.’ … ‘Pihak berwenang mengatakan 

bahwa minggu lalu sistem verifikasi paspor bandara sengaja dikecohkan pada waktu-waktu 

tertentu dalam sehari, mungkin penyelundupan melalui imigrasi terjadi ketika sistem tersebut 

tidak aktif.157 

 

 
155  Emmanuel Santa Maria Chin, ‘Immigration Dept Foils KLIA Passport Forgery Ring’, Malay Mail (online), 9 Maret 

2016. 
156  [s.n.], ‘Malaysian immigration officers sacked for deliberately disabling passport controls at airport’, ABC News 

(online), 1 Juni 2016. 
157  Rozanna Latiff and Emily Chow, 'Malaysia uncovers immigration racket raising trafficking, security fears', Reuters 

(online), 1 June 2016. 



 
46 

 

Artikel lebih lanjut dalam The Straits Times tahun 2017 kemudian melaporkan: 

Sejumlah 600 petugas dari departemen imigrasi Malaysia telah dipindahkan dari Bandara 

Internasional Kuala Lumpur (KLIA) karena beberapa diduga bekerja sama dengan sindikat 

kriminal untuk menyelundupkan pekerja dari Bangladesh. Menteri Dalam Negeri Ahmad 

Zahid Hamidi mengatakan hanya segelintir petugas ini yang terlibat dengan jaringan 

penyelundupan, namun pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan sekitar 600 dari 

bandara terbesar Malaysia.' … 'Pada hari Kamis, pihak berwenang Malaysia menangkap lima 

orang di KLIA supaya membantu pengembangan investigasi kasus ini, termasuk dua petugas 

imigrasi, sehingga total petugas yang ditangkap menjadi tujuh orang.158 

600 petugas yang dipindahkan merupakan sekitar 40 persen dari 1.500 staf departemen imigrasi di 

bandara.159 

Sebuah artikel pada tahun 2020 oleh Mahalingam dan Sidhu mengacu pada korupsi di Bandara 

Internasional Kuala Lumpur: 

Temuan ini menunjukkan bahwa pejabat publik seperti yang ada di RMP dan IDM mungkin 

tidak secara langsung menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang, tetapi layanan mereka 

berperan penting dalam memfasilitasi proses perdagangan seks. Responden dari Dewan 

Antiperdagangan Orang dan Antipenyelundupan Imigran (Anti-Trafficking in Persons and 

Anti-Smuggling of Migrant Council) mencatat bahwa beberapa pejabat publik yang korup 

berperan dalam memfasilitasi pergerakan korban perdagangan orang melintasi perbatasan 

Sabah, seperti dalam kasus 37 personel imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur 

(KLIA), yang ditangkap karena mengizinkan masuknya imrigran secara ilegal dan bekerja 

sama dengan para pelaku… Sebuah laporan berita mengungkapkan bahwa petugas imigrasi 

ini telah mengeluarkan dokumen VISA secara ilegal, merusak informasi dalam Sistem 

Imigrasi Malaysia (myIMMs), dan memberikan cap pada paspor orang asing yang tidak 

 
158  [s.n.], ‘600 officers transferred after KLIA smuggling ring bust’, The Straits Times (online), 17 Desember 2017. 
159  [s.n.], ‘Malaysia Nabs Five Including Two Immigration Staff in Human Smuggling Case’, Channel NewsAsia (online), 

15 Desember 2017. 
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memenuhi prasyarat, dan bersekongkol untuk menyelundupkan orang-orang yang ada dalam 

daftar hitam imigrasi.’160 

Di Filipina, kasus tahun 2020 yang baru saja terjadi (dikenal dengan sebutan kasus 'pastillas') yang 

melibatkan penyelundupan (dan setidaknya satu kasus perdagangan orang) terhadap warga negara 

Tiongkok telah menjadi perhatian banyak orang. Artikel di Philippine Daily Inquirer memberikan 

ringkasan kasus sebagai berikut: 

Biro Investigasi Nasional telah mengajukan dakwaan korupsi terhadap 19 pejabat imigrasi 

yang ditugaskan di Bandara Internasional Ninoy Aquino (Naia) yang terlibat dalam skema 

"pastillas" yang tengah menjadi perbincangan hangat awal tahun ini. Skema tersebut 

memungkinkan masuknya warga negara Tiongkok secara ilegal ke Filipina tanpa dokumen 

atau izin yang lengkap, yang kemudian berakhir sebagai pekerja di operator game luar negeri. 

Mengapa disebut "pastilla"? Karena uang yang diberikan kepada personil imigrasi yang 

bertugas digulung dalam lembaran kertas, seperti permen yang terkenal di daerah itu. 

Mereka yang didakwa karena melanggar UU Antisuap dan Praktik Korupsi adalah [pejabat 

senior imigrasi dan penjabat kepala divisi operasi pelabuhan BI (Biro Imigrasi) sejak Oktober 

2018; wakil kepala terminal di unit Kontrol Lalu lintas dan Penegakan (travel control and 

enforcement unit (TCEU)) di Terminal 1 Naia; dan beberapa perwira lainnya]. Seorang 

“Satpam” BI yang menjadi kontroversi karena diduga memiliki kekayaan bersih sebesar 7,8 

juta peso pada tahun 2018, juga dimasukkan dalam lembar dakwaan. Sementara itu, pemilik 

Empire International Travel and Tours yang berbasis di Manila didakwa karena diduga 

bersekongkol dengan petugas imigrasi dengan memberikan nama-nama pekerja POGO 

(Philippine Offshore Gaming Operator) yang tiba di Naia dan menunjukkan berapa banyak 

uang yang mereka bersedia bayar. 

[…]  

Skema ini pertama kali diungkapkan Februari lalu oleh Senator Risa Hontiveros yang 

menyatakan bahwa warga negara Tiongkok membayar masing-masing 10.000 peso– setara 

dengan 1.400 yuan (200 dolar Amerika), atau sekitar seperempat dari rata-rata biaya hidup 

bulanan di Tiongkok, selain biaya sewa. Uang itu dibayarkan oleh para pekerja tersebut ke 

agen perjalanan di Tiongkok untuk mengamankan kedatangan mereka di Manila. Dari jumlah 

tersebut, hanya 2.000 peso yang dibagikan kepada pejabat BI-TCEU; sisa uang diberikan 

kepada operator tur dan sindikat yang bertugas mengangkut warga negara Tiongkok dari 

bandara ke lokasi POGO. Biaya layanan bagi mereka yang memiliki catatan kriminal atau 

berada dalam daftar hitam dilaporkan mencapai 50.000 peso. 

[…] 

Pada tahun 2016, modus “pastillas” pada awalnya digunakan untuk memfasilitasi proses 

imigrasi yang “nyaman dan mulus” untuk para pemain kasino high-rollers yang membayar 

masing-masing 2.000 peso. Skema penghasil uang ini kemudian diperluas untuk memudahkan 

masuknya turis Tiongkok yang datang untuk bekerja secara ilegal di POGO. Pada 2017, [ada] 

peningkatan jumlah kedatangan warga negara Tiongkok secara drastis, sebanyak 2.000 di 

antaranya memasuki bandara dalam satu hari. Dalam penyelidikannya, NBI (Biro Investigasi 

 
160  Ravi Mahalingam and Jatswan S Sidhu, ‘Inside the Crime of Sex Trafficking in Sabah, Malaysia’ (2020) Journal of 

Human Trafficking, doi: 10.1080/23322705.2019.1710069. 
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Nasional) melakukan verifikasi identitas warga negara Tiongkok yang diproses melalui skema 

“pastillas” dan mengonfirmasi bahwa mereka masih berada di negara tersebut. 

Hontiveros, mengutip angka BI, sebelumnya menyatakan bahwa diperkirakan 1,8 juta warga 

negara Tiongkok memasuki Filipina dalam empat tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 

800.000 masuk menggunakan visa turis atau pelajar yang asli, sementara 1 juta orang datang 

melalui skema “pastillas”—yang jika dihitung jumlah suapnya cukup mengejutkan karena 

mencapai sekitar 10 miliar peso. Dari Januari hingga Maret tahun ini, NBI menyatakan bahwa, 

194 pekerja POGO berhasil masuk ke negara itu, dan telah menghasilkan hampir 2 juta peso 

uang “pastillas” hanya dalam tiga bulan. 

[Seorang pejabat] menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu orang-orang di bandara 

akan secara terang-terangan mengatakan “saatnya pastilla” ketika tiba waktunya untuk 

membagi hasil kejahatan mereka, biasanya hasil tersebut dibagikan dalam amplop kecil. Dia 

memperkirakan petugas imigrasi yang ditugaskan di Terminal 1 akan mendapatkan 20.000 

peso per minggu, sedangkan di Terminal 3, yang memiliki lalu lintas kedatangan lebih sedikit, 

akan menerima 8.000 peso. Korupsi di BI begitu mengakar, katanya kepada para senator, 

sehingga hanya 10 persen staf imigrasi yang bukan bagian dari skema “pastillas”.161 

 

 

 

  

 
161  [s.n.], ‘Time’s up for “Pastillas Time”’, Philippine Daily Inquirer (online), 5 September 2020. 
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Pada kasus ‘pastillas’, the Manilla Bulletin lebih lanjut melaporkan:  

Biro tersebut menyatakan bahwa para penyelidik melakukan verifikasi dan memeriksa 

kesaksian tersumpah dari seorang pelapor, seorang petugas imigrasi yang menyatakan bahwa 

“Petugas Imigrasi (IO) / Personil Imigrasi (IP) yang terlibat dalam skema “pastillas” 

berkonspirasi, berkonfederasi, saling mendukung dan membantu satu sama lain secara 

langsung dan tidak langsung meminta dan menerima uang, hadiah, dan keuntungan lainnya, 

termasuk layanan seksual dari perempuan asing yang diperdagangkan.”162 

Selain dari 'kasus pastillas', IBA menjelaskan kasus-kasus di mana 

Di Filipina, para pejabat mendakwa seorang petugas imigrasi di Bandara Internasional 

Diosdado Macapagal sebagai rekanan komplotan penyelundupan manusia. Para pelaku 

memberi para pekerja rumah tangga yang bepergian ke Malaysia selembar kertas dengan 

huruf 'A' di bagian belakang. Para pekerja yang diperdagangkan diberitahu bahwa ini akan 

membantu mereka untuk melewati imigrasi di Manila. Dalam insiden terpisah, dua petugas 

imigrasi di Kota Zamboanga ditangkap dan didakwa membantu sindikat perdagangan pekerja 

rumah tangga ke Malaysia dan Lebanon. Korban diinstruksikan untuk memakai ikat rambut 

merah muda di pergelangan tangan mereka untuk memberi isyarat kepada petugas imigrasi 

untuk mencap paspor mereka.163 

Dua laporan berita menyangkut kasus korupsi lain di bandara Filipina. Sebuah artikel media dari 2011 

menyatakan: 

Wakil Presiden Filipina Jejomar C. Binay telah berjanji untuk bertindak cepat atas dugaan 

laporan dari warga Filipina yang menggunakan visa kunjungan ke Dubai terkait korupsi 

pejabat imigrasi di bandara internasional Filipina. … Tuduhan datang dari berbagai orang 

Filipina, yang tiba di Dubai setelah membayar 5.000-25.000 peso "di bawah meja" kepada 

pejabat imigrasi di Bandara Internasional Ninoy (NAIA) dan Bandara Internasional Cebu 

sejak diberlakukanya persyaratan perjalanan yang lebih ketat pada bulan September 2010.164 

Dan, dalam artikel dari tahun 2017: 

Dua petugas imigrasi wanita ditahan oleh pihak berwenang dalam operasi antiperdagangan 

orang yang baru-baru ini dilaksanakan di Bandara Internasional Kalibo (KIA) pada Kamis, 19 

Januari. Polisi belum mengungkapkan identitas petugas imigrasi karena masih menunggu 

penyelidikan lebih lanjut atas dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan orang.165 

 

 
162  Jeffrey Damicog, ‘NBI Files Raps vs 19 BI Officers, Personnel over “Pastillas” Trafficking Scheme’, Manila 

Bulletin (online), 2 September 2020. 
163  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 25-26. 
164  Libo-on, 'Philippine VP vows action against airport corruption', Khaleej Times (online), 6 Maret 2011. 
165  Zabal, 'Immigration officers, recruiters nabbed for human trafficking', Rappler (online), 20 Januari 2017. 
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4.7 Akomodasi dan Penampungan 
Sangat sedikit informasi yang dapat ditemukan mengenai korupsi dalam penyediaan akomodasi bagi 

orang-orang yang diperdagangkan/imigran yang diselundupkan.166 Namun, sebagian besar informasi 

yang terkait dengan tindak korupsi dalam hal pengadaan dokumen ataupun korupsi oleh oknum anggota 

kepolisian dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan membantu mereka untuk tinggal. Dalam sebuah 

artikel tentang perdagangan orang di Malaysia, Stanslas menerangkan sebuah insiden di mana, 'pada 1 

Agustus 2010, 20 Pejabat Imigrasi mendapatkan skors karena diduga bersekongkol dalam pembebasan 

12 warga Afghanistan yang diperdagangkan di pusat penahanan KLIA'.167 

 
  

 
166  Terkait dengan informasi umum, OECD menyebutkan bahwa pelaku perdagangan orang dapat menyuap pemilik hotel 

dan pemilik akomodasi lainnya guna memfasilitasi perdagangan dan eksploitasi: ‘dalam fase eksploitasi, pelaku 

perdagangan mengandalkan jaringan dari pemilik hotel dan penginapan lainnya yang ia percaya. Seringnya, pemilik 

ini menyuap atau menawarkan suap kepada lembaga penegak hukum sehingga pelaku perdagangan orang dapat 

menggunakan fasilitas mereka tanpa diperiksa. Beberapa bukti dari penelitian di Uni Eropa menyebutkan bahwa hotel 

juga terlibat sebagai fasilitator perdagangan orang: OECD, Developing a Framework for Combatting Corruption 

Related to Trafficking in Persons (Background Paper, 2015) 13; Alexandros Paraskevas and Maureen Brookes, 

‘Human trafficking in hotels: an “invisible” threat for a vulnerable industry’ (2018) 30(3) International Journal of 

Contemporary Hospitality Management 1996. 
167  Pooja Theresa Stanslas, ‘Transborder Human Trafficking in Malaysian Waters: Addressing the Root Causes’ (2010) 

41(4) Journal of Maritime Law and Commerce 595, 604 
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4.8 Penegakan Hukum dan Investigasi 
Sejumlah besar informasi yang dikumpulkan untuk Kajian Data ini menyangkut peran korupsi dalam 

menghalangi investigasi penyelundupan dan perdagangan orang. Dalam konteks ini, Missbach 

menyebut pejabat pemerintah yang bekerja di bidang penegakan hukum, imigrasi, dan militer sebagai 

‘pelindung’ dalam proses penyelundupan/perdagangan orang. Dia menyatakan bahwa: 

aktor penting dalam tahapan proses yang terjadi di Indonesia adalah “pelindung”, pejabat 

pemerintah yang korup di imigrasi, militer, kepolisian dan kejaksaan yang memastikan 

bahwa operasi penyelundupan manusia tetap tidak terdeteksi. Aktor-aktor ini memiliki 

potensi terbesar untuk melemahkan penuntutan hukum terhadap penyelundup manusia, 

dan mereka sendiri jarang dituntut atas keterlibatan mereka dalam operasi penyelundupan 

manusia.168 

Dalam artikel yang sama, Missbach mencatat bahwa suap kepada petugas polisi dapat berupa barang 

untuk menghindari transfer rekening bank yang mencurigakan: 'karena kebutuhan untuk menghindari 

transfer ke rekening bank, “seorang penyelundup misalnya akan membelikan mobil baru untuk putri 

seorang polisi atau hal lain yang diminta”'.169 Secara garis besar, ia mencatat bahwa: 

Penyelundupan manusia berkembang pesat dalam kondisi tertentu, seperti lemahnya 

kontrol negara atas perekonomian informal dan bisnis yang tidak terdaftar, serta 

keterlibatan dan dukungan aktif dari “agen kolusi” seperti anggota polisi, angkatan laut 

dan petugas imigrasi yang korup (Missbach dan Crouch 2013, hal. 2). Rendahnya gaji 

pejabat negara Indonesia membuat banyak pejabat, dari semua tingkat, berusaha 

menambah penghasilan mereka yang kecil dengan menyalahgunakan kekuasaan lembaga 

negara yang mereka layani (Butt 2011; Aspinall dan Klinken 2011).170 

Dan, dengan mengacu pada penyelundupan manusia: 

Dawood Amiri bersikeras, ketika ditanya oleh wartawan, bahwa dia hanya memainkan 

peran kecil dalam jaringan penyelundupan manusia, dengan mengatakan, “Jika saya 

menghasilkan banyak uang, saya tidak akan berada di sini” (Sheehy dan Salna 2013). 

Catatan menyebutkan bahwa, setelah penangkapan pertamanya, pihak berwenang 

Indonesia mendorongnya untuk membayar suap sebesar 24.000 dolar Amerika untuk 

menghilangkan bukti dari kasusnya tetapi dia tidak mampu melakukannya (Amiri 2014, 

hlm. 81). Selama persidangan, ia juga membuat tuduhan korupsi terhadap anggota polisi 

Indonesia, pejabat bea cukai dan imigrasi, dan perwira angkatan laut Indonesia, 

mengklaim bahwa banyak dari mereka secara langsung mengambil keuntungan dari 

perdagangan penyelundupan manusia.171 

  

 
168  Antje Missbach, ‘Making a “Career” in People-Smuggling in Indonesia: Protracted Transit, Restricted Mobility and 

the Lack of Legal Work Rights’ (2015) 30(2) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 423, 438. 
169  Antje Missbach, ‘Making a “Career” in People-Smuggling in Indonesia: Protracted Transit, Restricted Mobility and 

the Lack of Legal Work Rights’ (2015) 30(2) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 423, 443. 
170  Antje Missbach, ‘Making a “Career” in People-Smuggling in Indonesia: Protracted Transit, Restricted Mobility and 

the Lack of Legal Work Rights’ (2015) 30(2) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 423, 436. 
171  Antje Missbach, ‘Making a “Career” in People-Smuggling in Indonesia: Protracted Transit, Restricted Mobility and 

the Lack of Legal Work Rights’ (2015) 30(2) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 423, 434. 
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Andrevski, Larsen, dan Lyneham mencatat bahwa ‘polisi [di Indonesia]… telah terbukti terlibat dalam 

perilaku korup, memfasilitasi insiden perdagangan orang atau menghalangi penyelidikan atau 

penuntutan terhadap pelaku’.172 Hugo dkk menyatakan bahwa ada ‘rekening penyelundup orang 

Malaysia yang bekerja sama dengan angkatan laut Indonesia untuk memfasilitasi pemulangan pekerja 

imigran Indonesia yang tidak berdokumen’.173 Lebih lanjut, Lolo menyatakan bahwa 

Di satu sisi, [penegak hukum di Indonesia] secara formal mengupayakan pemberantasan 

penyelundupan manusia; di sisi lain, [mereka] terlibat dalam pertemuan transaksional 

dengan penyelundup. Para penyelundup cenderung memiliki hubungan yang baik dengan 

pihak berwenang dan mereka mengetahui apa yang terjadi di lapangan, jika terjadi 

penangkapan, sering kali penangkapan tersebut direkayasa dan diseleksi sehingga hanya 

agen yang kurang penting yang menjadi korban penangkapan, sedangkan pelaku yang 

berperan lebih besar dapat bebas.174 

The Associated Press, dalam sebuah artikel tentang industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, 

mencatat bahwa: 

Ketika permintaan global akan minyak sawit melonjak, perkebunan berjuang untuk 

mendapatkan cukup banyak tenaga kerja, sering kali mereka mengandalkan calo yang 

menarget orang-orang yang rentan. Banyak pekerja asing akhirnya ditipu oleh sindikat 

perekrut dan pejabat korup, sering kali mereka tidak dapat berbicara bahasa daerah 

tersebut, sehingga mereka rentan terhadap perdagangan orang dan pelanggaran lainnya.175 

Schloenhardt dan Ezzy, ketika membahas kasus penyelundup Hadi Ahmadi, mengamati bahwa: 

Tuduhan Ahmadi tentang keterlibatan korupsi dalam perdagangan penyelundupan 

imigran juga menarik banyak perhatian media. Dalam wawancara SBS, misalnya, Ahmadi 

mengklaim bahwa dia adalah pemain kecil dalam bisnis penyelundupan imigran dan 

bahwa dia telah menjadi sasaran 'penyelundup asli' karena dia tidak mampu menyuap 

pihak berwenang dari Indonesia. Dia menuduh bahwa pelanggar yang paling serius tidak 

diselidiki oleh lembaga penegak hukum, dan bahwa, jika mereka ditangkap, mereka akan 

membayar uang untuk dibebaskan. Seperti disebutkan sebelumnya, Ahmadi menyebut 

seorang pejabat Indonesia dan otoritas Indonesia lainnya selama persidangannya dan 

menuduh mereka melakukan korupsi, namun, Stavrianou DCJ menahan publikasi nama 

mereka untuk alasan kepentingan publik. Media beralasan bahwa tuduhan ini, serta 

tuduhan tentang kesepakatan mata-mata dari AFP, akan menimbulkan pertanyaan tentang 

transparansi operasi antipenyelundupan manusia di Indonesia.’176 

Sakdiyakorn dan Vichitrananda menerangkan berbagai situasi di mana polisi di Thailand mungkin 

menutup mata terhadap perdagangan orang, atau bahkan mengembalikan korban ke tempat-tempat 

 
172  Hannah Andrevski, Jacqueline Joudo Larsen & Samantha Lyneham, ‘Barriers to trafficked persons’ involvement in 

criminal justice proceedings: An Indonesian case study’ (Trends and Issues in Criminal Justice No 451, Australian 

Institute of Criminology, 2013) 6. 
173  Graeme Hugo et al, ‘Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia’ in Marie McAuliffe and Khalid 

Koser, A Long Way to Go: Irregular Migration Patterns, Processes, Drivers and Decision-making (ANU Press, 2017) 

176. 
174  Ferdinand Lolo, ‘‘Bayar Mahal Untuk Jadi Imigran Gelap’ (2012) 18 REQuisitoire, Law Enforcement and Justice 

Magazine 27, 31 cited in Antje Missbach and Melissa Crouch, ‘The Criminalisation of People Smuggling: The 

Dynamics of Judicial Discretion in Indonesia’ (2013) 14(2) Australian Journal of Asian Law 1, 4. 
175  Margie Mason and Robin McDowell, ‘Palm oil labor abuses linked to world’s top brands, banks’, Associated Press 

(online), 24 September 2020. 
176  Andreas Schloenhardt and Linley Ezzy, ‘Hadi Ahmadi - And the Myth of the 'People Smugglers' Business Model’ 

(2011) 38(3) Monash University Law Review 120. 
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eksploitasi jika mereka melarikan diri.177 Mereka menegaskan bahwa 'banyak contoh, rumah bordil 

yang terletak di sebelah atau tidak jauh dari kantor polisi setempat. Mengapa mereka ditempatkan begitu 

dekat dengan lembaga penegak hukum jika tidak untuk memudahkan “operasi” penjagaan dan akan 

lebih sulit bagi korban perdagangan untuk melarikan diri?’178  

Sebuah artikel 2018 oleh Agence France Presse melaporkan bahwa: 

Lima polisi Thailand dan seorang pejabat perdagangan orang sedang diselidiki karena 

diduga menerima layanan gratis dari panti pijat Bangkok yang dituduh memaksa gadis-

gadis di bawah umur ke dalam perdagangan seks, kata pihak berwenang Senin [...] Sebuah 

buku kas induk yang ditemukan selama penggerebekan dan diedarkan oleh media 

setempat mencantumkan nama lebih dari 20 pejabat yang telah menerima makanan, 

minuman keras dan bahkan layanan pijat secara gratis, dengan seorang berpangkat 

superintendent di antara lima polisi setempat yang masuk ke dalam daftar. Seorang 

pejabat perdagangan orang yang tidak disebutkan namanya dan seorang petugas pajak 

juga disebutkan di antara penerima yang menghadapi penyelidikan oleh kantor 

antikorupsi […] Laporan menunjukkan bahwa rumah bordil itu juga terkait dengan 

perdagangan perempuan lintas negara dari negara-negara Asia Tenggara yang miskin 

melalui Thailand dan ke Malaysia.179 

Dalam artikel selanjutnya di Bangkok Post tentang kasus ini, seorang kolumnis mengamati: 

Petugas menemukan 113 perempuan yang diduga bekerja sebagai pekerja seks di salon 

tersebut. Mereka juga menemukan daftar "tamu istimewa", di antaranya pejabat dari 

Kepolisian Kerajaan Thailand dan Departemen Pajak yang diduga menerima layanan 

diskon atau gratis di Victoria's Secret. Daftar tersebut termasuk petugas dari hampir setiap 

departemen di kantor polisi Wang Thonglang di dekat tempat salon itu berada, mulai dari 

petugas patroli hingga penyelidik dan seorang superintendent. Biro lain di kepolisian juga 

terdaftar dalam daftar tamu "rahasia" termasuk pemberantasan kejahatan, metropolitan, 

imigrasi dan, ironisnya mengingat tuduhan yang mengikuti penggerebekan tersebut, polisi 

dari unit perdagangan orang. Yang mengejutkan adalah munculnya nama pejabat 

Departemen Pajak di dalam daftar panti pijat sebagai salah satu pelanggan yang 

"disponsori". Tapi selain ini, tidak ada yang benar-benar memicu perhatian masyarakat di 

sini. Ini bukan pertama kalinya daftar seperti itu ditemukan. Dan Victoria's Secret 

bukanlah tempat terakhir di mana suap dan korupsi di antara pejabat negara muncul. Apa 

yang terjadi setelah penggerebekan dan pengungkapan daftar tersebut oleh media juga 

sudah tidak asing lagi. Setelah penggerebekan, lima perwira polisi senior dari kantor polisi 

Wang Thonglang dipindahkan ke pos-pos yang tidak aktif sambil menunggu 

penyelidikan.180 
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Tindakan keras korupsi lain baru-baru ini telah dilaporkan di Malaysia oleh New Straits Times pada 

Juni 2020: 

Untuk 500 hingga 1.000 ringgit Malaysia sebulan, sebuah kelompok yang terdiri dari 18 

petugas dan personel penegak hukum bersedia menjual informasi kepada seorang sindikat 

penyelundupan imigran dan narkoba di negara tersebut. Hal ini terungkap setelah 

penahanan 40 orang yang diduga berasal dari sindikat yang terlibat dalam penyelundupan 

imigran ke negara itu pada 4 Juni, kata kepala Polisi Johor Datuk Ayob Khan Mydin 

Pitchay. “18 petugas dan personel Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) dan Angkatan 

Bersenjata Malaysia (ATM) ditahan karena dicurigai terlibat dalam sindikat imigran dan 

penyelundupan narkoba di Pantai Timur Johor selama tiga tahun terakhir.' … 'Mereka 

yang ditahan terdiri dari lima petugas ATM dan personel dari berbagai pangkat, seorang 

polisi berpangkat ASP yang ditempatkan di markas besar kepolisian distrik (IPD) di 

negara bagian, 12 personel berpangkat rendah, yaitu sembilan ditempatkan di IPD Kota 

Tinggi, dua di Bukit Aman dan satu polisi laut Wilayah Dua. Investigasi mengungkapkan 

bahwa semua tersangka terlibat dalam penyebaran informasi tentang operasi dan berkolusi 

dan menyembunyikan informasi untuk memfasilitasi penyelundupan.181  

Artikel sebelumnya pada tahun 2017 dari Malaysia di New Straits Times melaporkan bahwa: 

Tiga polisi termasuk di antara delapan orang yang ditahan oleh Komisi Antikorupsi 

Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)) selama operasi di Sarawak 

dan Johor kemarin karena diduga terlibat dalam penyuapan untuk melindungi imigran 

ilegal. Menurut sebuah sumber, MACC telah menangkap seorang assistant 

superintendent (ASP) dan seorang kopral, bersama dengan lima operator perusahaan 

dalam beberapa operasi yang diluncurkan di Sibu, Miri dan Kuching di Sarawak antara 

pukul 11:00 dan 14:45 kemarin. Operator tersebut diyakini telah menyuap aparat penegak 

hukum untuk melindungi pekerja asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin 

kerja yang sah. “Mereka mencoba menyuap polisi dan petugas imigrasi, serta petugas 

penegak hukum dari departemen lain, setiap kali tempat mereka digerebek,” katanya 

kepada Bernama. Dia mengatakan, polisi diduga menerima suap dari operator tersebut 

sebagai bujukan agar mereka tidak mengambil tindakan terhadap orang asing. Dalam 

operasi serupa di Johor, seorang kopral polisi juga ditangkap karena dicurigai menerima 

suap untuk melindungi pekerja asing yang tidak memiliki izin kerja yang sah di kilang 

penggergajian kayu di Kluang.182 

Sebuah artikel di The Nation (surat kabar Thailand), yang berforkus di negara Thailand, melaporkan 

adanya dugaan korupsi oleh oknum polisi di Phuket. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan imigran yang 

tidak taat peraturan tidak disalurkan ke otoritas imigrasi untuk dideportasi.183 

Surat kabar Phnom Penh Post melaporkan bahwa 

penggunaan jeratan hutang untuk menjebak para pekerja dalam “perbudakan modern” 

tersebar luas di kebanyakan pabrik batu bata Kamboja. Ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh kelompok pendukung hak asasi manusia, Licadho, yang menemukan 
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bahwa peningkatan pembangunan gedung di negara kerajaan ini berasal dari praktek 

ilegal.’ … ‘Tim peneliti Licadho menemukan bahwa kelompok pekerja dan petugas 

kepolisian “menyadari” adanya praktik kejahatan tersebut, namun mereka tidak 

mengambil tindakan dan enggan memproses kasus di mana anak-anak mengalami cedera. 

Walaupun tidak ada bukti mengenai penyuapan langsung, laporan yang ada mencatat 

bahwa staf menyaksikan pemberian hadiah berupa “bir, makanan dan uang” yang 

diberikan kepada para petugas berwenang oleh pemilik pabrik.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konteks perdagangan orang modus pernikahan dari Myanmar ke Tiongkok, organisasi Human 

Rights Watch menjelaskan bahwa: 

Dalam Undang-Undang Antiperdagangan Orang Myanmar tahun 2005, setiap orang yang 

didakwa melakukan perdagangan orang diganjar hukuman minimal 10 tahun penjara dan 

maksimal penjara seumur hidup. Namun, hanya ada beberapa kasus yang sampai di tahap 

tersebut. Respons pemerintah Myanmar pada perdagangan orang terhambat dengan 

pemolisian yang tidak responsif serta memiliki kualitas sumber daya yang buruk, korupsi, 

sistem peradilan yang lamban dan dalam modus “pernikahan”, ada tekanan untuk 

mengabaikan atau tidak menempuh jalur pidana agar kasus ini tidak melibatkan pihak 

anggota keluarga korban. Beberapa sumber mengatakan bahwa cukup sulit menggerakkan 

polisi Myanmar untuk menindak kasus perdagangan orang.185 

[…] 

Kurangnya sumber daya yang nyata diperburuk dengan aksi korupsi pihak kepolisian. 

Seorang ahli perdagangan orang mengatakan bahwa: “Kami memiliki Undang-Undang 

antiperdagangan orang, namun kami juga memiliki masalah korupsi. Para calo atau perantara 

biasanya tidak ditangkap karena mereka dapat menyuap polisi dan bebas dari proses pidana. 
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Polisi dan pengadilan serta petugas penjaga perbatasan menerima suap.” “Pelaku 

perdagangan orang tidak takut pada polisi,” kata seorang pekerja Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). “Karena mereka dapat menyuap polisi.”186 

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah adanya kasus-kasus korupsi pada 

penegak hukum unit antiperdagangan orang: 

Mantan Kepala Departemen Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Anak Kepolisian 

Phnom Penh diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang. Pada tahun 2011, dia didakwa 

secara in absentia melindungi jaringan perdagangan pekerja seks Vietnam. Jaringan ini telah 

membawa wanita dan anak perempuan dari Vietnam masuk ke Kamboja untuk bekerja di 

rumah bordil yang beroperasi di balik kedai kopi dan toko kaset video. Tersangka 

mendapatkan uang bulanan dari pemilik rumah bordil sebagai imbalan atas pemberian 

informasi terkait penggerebekan polisi. Dia mendapatkan informasi ini melalui jaringan 

informan dari kantor penegakan hukum dan LSM antiperdagangan orang. Petugas ini juga 

telah memerintahkan bawahannya untuk menyembunyikan korban perdagangan seks anak 

dalam penggerebekan yang dilakukan. Walaupun telah dihukum, Mahkamah Agung 

kemudian membebaskan tersangka dari semua tuduhan dalam sebuah sidang tertutup. Pada 

Juni 2015, petugas ini bekerja sebagai wakil kepala staf pada kantor komisaris polisi Phnom 

Penh.187 

Dalam sebuah artikel mengenai kasus serupa, surat kabar Phnom Penh Post melaporkan bahwa anggota 

dari jaringan perdagangan orang  

diketahui menggunakan kekerasan dan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka 

inginkan, menurut wawancara dengan petugas kepolisian yang memberikan kesaksian 

melawan [Mantan Kepala Departemen Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Anak 

Kepolisian Phnom Penh]. Faktanya, petugas antiperdagangan orang yang pernah didekati 

meminta namanya dirahasiakan karena anggota jaringan tersebut baru-baru ini mengancam 

keluarganya. “Bukan hanya saya; seluruh keluarga saya juga diancam oleh mereka,” kata 

petugas tersebut. Bagaimanapun, Rattana menyatakan bahwa untuk menjaga keutuhan 

jaringan tersebut dengan membangun jejaring informan dari para penegak hukum dan sektor 

LSM, dia harus membayar mereka dengan uang antara 200 dan 300 dolar Amerika per bulan 

untuk menyediakan informasi mengenai penggerebekan yang akan dilakukan. Salah satu 

pekerja LSM yang Rattana pekerjakan secara diam-diam merekam sebuah percakapan di 

tahun 2011 pada sebuah “restoran Khmer yang terkenal di Phnom Penh”. Rekaman ini 

kemudian digunakan untuk mendakwa Rattana. Salinan dokumen tersebut didapatkan oleh 

Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam rekaman tersebut, Rattana terlihat “berupaya 

merekrut [pekerja LSM tersebut] ke dalam jejaring informan untuk memberi tahu polisi yang 

korup dan pemilik rumah bordil mengenai operasi anti[perdagangan orang] berikutnya”. 

“Kolonel Eam menyatakan bahwa jaringan ini melibatkan informan dari hampir seluruh 

LSM antiperdagangan orang yang beroperasi di Kamboja beserta para pejabat 

[pemerintahan] tingkat tinggi yang masih tidak diketahui identitasnya,” rekaman tahun 2011 

itu menunjukkan bahwa… Walaupun Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan 

vonis terhadap Rattana di tahun 2011, petugas senior antiperdagangan orang itu memberikan 
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konfirmasi atas dugaan yang ditujukan kepadanya. “Saya diminta menjadi informan dalam 

jaringan kejahatan yang melibatkan perdagangan orang dan eksploitasi seksual dengan 

bayaran hingga 200 atau 300 dolar Amerika per bulan. Namun, saya menolak tawaran 

tersebut,” katanya … Beberapa LSM antiperdagangan orang yang telah dihubungi beberapa 

minggu sebelumnya mengatakan bahwa mereka menyadari adanya dugaan tersebut, atau 

mengetahui beberapa hal tentang operasi kartel tersebut. Namun, tidak ada yang mengetahui 

keseluruhan informasi dari operasi tersebut.188 

Dalam artikel sebelumnya, dilaporkan bahwa 

Eam Rattana, Mantan Kepala Departemen Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Anak 

Kepolisian Phnom Penh, dipecat pada tahun 2009, namun dia diduga tetap membantu pemilik 

rumah bordil sampai dia ditangkap dengan dakwaan korupsi pada bulan April tahun ini. 

Hakim Ketua Pengadilan Kota Phnom Penh, Duch Kimsorn, mengatakan bahwa pria yang 

berumur 54 tahun tersebut kabur dan menjadi buron setelah adanya surat perintah 

penangkapan untuknya atas dasar telah melindungi tiga pria yang menjalankan tempat 

layanan seks di balik kedai kopi mereka. “Eam Rattana memerintahkan orang terdekatnya 

untuk mengumpulkan uang dari sejumlah pemilik rumah bordil sebagai imbalan atas 

perlindungan yang dia berikan dari tindakan atau penangkapan oleh polisi,” kata Duch 

Kimsorn … Seorang petugas antiperdagangan orang … bersaksi bahwa, dalam sebuah 

pertemuan pada Oktober 2010, Eam Rattana memintanya untuk memberi informasi 

mengenai penyelidikan yang dilakukan pada pemilik bordil yang telah memberikan uang 

keamanan bulanan padanya dan memintanya untuk memberi peringatan akan penggerebekan 

yang hendak dilakukan. “Setelah membantunya, saya mendapatkan bayaran sejumlah 200 

dolar Amerika per bulan. Saya mendapatkan uang ini darinya tiap bulan, tepatnya tiap tanggal 

lima awal bulan yang baru,” … mantan bawahan Eam Rattana yang lain … mengatakan 

bahwa terduga membayarnya untuk menyembunyikan pekerja seks di bawah 18 tahun ketika 

penggerebekan. “Saya juga menerima bayaran 200 dolar Amerika tiap bulan darinya,” ... 

Terdakwa Sok Heng menyangkal tuduhan bahwa dia telah menjalankan rumah bordil di balik 

kedai kopi miliknya. Dia berkata bahwa dia hanya meminjam uang sesekali pada teman 

lamanya, Eam Rattana, yang telah dia kenal sejak 1986. Namun dia menduga bahwa dia 

[Eam] mengumpulkan uang dari pemilik rumah bordil untuk atasannya, Kepala Departemen 

Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Anak Kepolisian Phnom Penh saat itu …. “Saya 

biasa mengumpulkan uang sebanyak 2.500 dolar Amerika dari lima rumah bordil untuk 

[petugas ini] setiap bulannya. Saya memberikan [uang tersebut] melalui anggota polisi 

bawahannya …” katanya. [Petugas tersebut] mengatakan bahwa tuduhan itu benar-benar 

salah dan hanya berdasar pada kekecewaan karena dia telah menggantikan posisi Eam 

Rattana setelah dia ditangkap karena kasus korupsi. “Sebagai pejabat Kepolisian yang 

kompeten, saya selalu disiplin atas tugas kepolisian yang saya lakukan dan mematuhi hukum. 

Saya tidak mungkin melakukan hal buruk ini. Saya merasa bahwa dugaan ini bertujuan untuk 

menghancurkan nama baik, reputasi, dan kehormatan saya,” katanya.189 

 

Diketahui bahwa, keadaan yang serupa terjadi di Kamboja. Holmes menyatakan: 

Pada tahun 2006, Mantan Wakil Direktur Departemen Antiperdagangan Orang dan 

Perlindungan Anak Kepolisian Kamboja didakwa atas keterlibatannya dalam perdagangan 
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orang dan mendapatkan hukuman lima tahun penjara; dua bawahannya juga didakwa dan 

mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara.190 

Dalam kasus lain, penyelidikan antiperdagangan orang terhalang oleh tekanan dari pejabat senior yang 

korup: 

Pada awal Desember 2015, mantan kepala satuan tugas antiperdagangan orang Thailand 

masuk ke tajuk utama berita ketika dia kabur dari Thailand dan mencari suaka di Australia. 

Mayor Jenderal Paween Pongsirin, seorang polisi penyelidik senior Kepolisian Kerajaan 

Thailand menyatakan bahwa dia merasa hidupnya terancam setelah penyelidikan 

perdagangan orang yang dia lakukan ternyata melibatkan seorang jenderal senior dari militer, 

pejabat militer lainnya serta politisi setempat. Usahanya membuatnya dipindahtugaskan 

secara paksa ke daerah Thailand Selatan yang kebanyakan berisi pemberontak dan terkait 

dengan pelaku perdagangan orang yang memiliki hubungan dengan polisi senior setempat. 

Merasa hidupnya terancam, Paween mengundurkan diri dari jabatannya dan kabur dari 

negaranya.191 

Kajian Data ini mendapatkan sejumlah informasi mengenai peran pejabat Thailand dalam 

penyelundupan dan perdagangan imigran Rohingya dan Bangladesh. Seperti yang tertulis pada laporan 

di media tahun 2013: 

Dalam temuan penyelidikan polisi, beberapa perwira tentara dari Komando Operasi 

Keamanan Internal (Internal Security Operation Command (Isoc)) diduga terlibat dalam 

penyelundupan imigran Rohingnya di Thailand. Panglima Angkatan Darat, Jenderal Prayuth 

Chan-ocha, telah memberikan konfirmasi keterlibatan petugas-petugas tersebut pada surat 

kabar Bangkok Post Sunday. Seorang polisi berpangkat tinggi yang terlibat dalam operasi ini 

menyatakan bahwa penyelidikan ini menemukan adanya transaksi perdagangan imigran 

Rohingya – kebanyakan dari negara bagian Rakhine, Myanmar – ke Malaysia melalui 

Songkhla selama beberapa tahun dan hal ini berada di bawah kendali beberapa perwira 

tentara dengan pangkat dari mayor hingga kolonel. Seorang sumber mengatakan bahwa 

perwira tersebut memiliki koneksi dengan orang Myanmar di Thailand yang memiliki rekan 

di Myanmar yang bekerja sebagai calo buruh. Mereka menyelundupkan imigran Rohingya 

dengan kapal. Ketika tiba di Thailand, orang-orang Rohingya tersebut kemudian diangkut 

dengan truk ke Songkhla dan disembunyikan di hutan. "Terkadang, mereka menggunakan 

truk tentara untuk memindahkan imigran Rohingya tersebut," kata petugas kepolisian. 

Terkadang polisi setempat memberhentikan truk-truk tersebut untuk melakukan pengecekan. 

Kemudian, mereka akan mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai tentara 

senior yang berupaya untuk membebaskan truk tersebut. Seorang sumber kemudian berkata 

bahwa dalam penggerebekan yang dilakukan di kebun karet di Ban Chaikhuan 

Thungmaiduan, sub-distrik Padang Besar, distrik Sadao, perbatasan Thailand dan Malaysia, 

ada 397 imigran Rohingya yang dikumpulkan dalam tempat penampungan sementara. Hal 

ini terjadi karena adanya konflik antar perwira tentara. Kebun karet itu adalah milik mantan 
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wakil walikota Padang Besar, Prasit Lemlae, yang masih buron setelah didakwa kasus 

perdagangan orang. Sumber kepolisian menyatakan bahwa polisi imigrasi mendapatkan 

informasi dari perwira tentara mengenai penyelundupan orang Rohingya di kebun milik Tuan 

Prasit. Jenderal Prayuth mengakui keterlibatan perwira tentara Isoc dalam penyelundupan 

orang Rohingya  tersebut. "Saat ini, kita sedang melakukan penyelidikan pada masalah ini 

dan kita akan menggali lebih dalam," kata panglima tentara tersebut. "Mereka adalah perwira 

yang buruk dan perlu diberantas."192 

Kemudian, dalam investigasi lanjutan, sebuah artikel Reuters pada Mei 2015 melaporkan hukuman 

yang dijatuhkan kepada 50 petugas kepolisian Thailand: 

Lebih dari 50 petugas kepolisian telah dihukum atas dugaan keterkaitan dengan jaringan 

perdagangan orang, kata Kepala Kepolisian Thailand pada hari Kamis, setelah Perdana 

Menteri Thailand memerintahkan penyelidikan atas penemuan kamp perdagangan orang di 

dekat perbatasan Malaysia. Ada 30 jasad yang dipercaya sebagai imigran dari Myanmar dan 

Bangladesh yang ditemukan di kompleks kuburan yang dangkal selama seminggu terakhir 

di provinsi Songkhla. Beberapa jasad tersebut ditemukan pada kamp perdagangan orang yang 

tersembunyi di hutan belantara. “Kami telah memindahtugaskan lebih dari 50 petugas 

kepolisian atas masalah ini karena Komandan di daerah setempat mengetahui siapa saja yang 

terlibat,” kata Kepala Polisi Kerajaan Thailand Jenderal Somyot Poompanmuang pada para 

wartawan menjelang sebuah pertemuan di Bangkok untuk membahas upaya penindakan 

kasus perdagangan gelap ini. “Di masa lampau, tidak ada upaya yang serius untuk 

menyelesaikan masalah ini. Investigasi ini adalah bentuk upaya serius yang baru-baru ini 

dilakukan.” Beberapa pejabat Thailand mengatakan bahwa kasus perdagangan orang telah 

dibiarkan berkembang selama bertahun-tahun di tengah ketidakpedulian dan keterlibatan 

otoritas Thailand. Tentara Thailand menemukan beberapa kamp yang diabaikan pada hari 

Kamis. Hal ini didasarkan pada informasi wartawan Reuters di tempat kejadian perkara. 

Kamp-kamp tersebut berlokasi dalam jarak kurang lebih 5 kilometer dari kamp yang 

ditemukan pada hari Rabu yang juga merupakan tempat penemuan enam jasad imigran. 

Artikel BBC pada Juni 2015 melaporkan bahwa Pengadilan Thailand mengeluarkan surat penangkapan 

pada perwira tentara senior yang diduga terlibat dalam perdagangan imigran Rohingya dari Myanmar 

ke Bangladesh.193  

 
192  Wassayos Ngamkham, Wassana Nanuam, and Anucha Charoenpo, ‘Army Officers Linked to Rohingya Smuggling’, 

The Bangkok Post (online), 20 Januari 2013. 
193  Jonah Fisher, ‘Thai Court Charges Army Officer over Rohingya Trafficking’, BBC News (online), 2 Juni 2015. 



 
60 

 

Pada tahun 2017, sejumlah sumber melaporkan adanya putusan pengadilan terhadap beberapa pejabat 

publik, termasuk personel tentara, pemegang jabatan politik serta pejabat administrasi. Siaran pers 

Human Rights Watch menyatakan: 

Proses pengadilan dilakukan atas temuan kuburan massal pada Mei 2015 yang berisi 36 jasad 

pada sebuah kamp di hutan belantara di selatan provinsi Songkhla, Thailand. Polisi 

melaporkan bahwa jasad tersebut adalah imigran Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh 

yang meninggal karena kelaparan atau penyakit atau dibunuh ketika pelaku perdagangan 

orang menahan mereka dan memeras tebusan dari keluarga atau teman-teman mereka. 

Kesaksian dari Letnan Jenderal Manas pada proses persidangan menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah Thailand yang disebut dapat menjadi “bantuan” pada perahu 

pengangkut imigran Rohingya sebenarnya meningkatkan risiko mereka untuk 

diperdagangkan. Di bawah kebijakan tersebut, angkatan laut Thailand mencegat perahu 

orang Rohingya di dekat pantai Thailand dan memberi mereka bantuan berupa bahan bakar, 

makanan, air, dan perlengkapan lainnya dengan syarat bahwa perahu tersebut berlayar ke 

Malaysia atau Indonesia. Alih-alih melindungi perahu yang tidak layak melaut tersebut 

sesuai yang diatur dalam hukum internasional, kebijakan “bantuan” ini justru membuat 

mereka lebih rentan terhadap kelompok perdagangan orang. Selama bertahun-tahun, 

organisasi hak asasi manusia dan media telah melaporkan jaringan perdagangan orang yang 

beroperasi dengan dukungan dan perlindungan dari pejabat korup di Thailand. Dalam laporan 

data perdagangan orang tahun 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

menempatkan Thailand pada negara tingkat 2 dalam daftar pantauannya karena  “korupsi dan 

keterlibatan pejabat dalam tindak pidana perdagangan orang terus menghalangi upaya 

antiperdagangan orang di negara tersebut.”194 

 
194  Human Rights Watch, ‘Thailand: Tracking Convictions Important Step Forward’ (Press Release, 24 Juli 2017). 
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Surat kabar New York Times melaporkan bahwa: 

Para tersangka ditangkap di tahun 2015 setelah penemuan 36 jasad di kompleks kuburan 

yang dangkal di dekat perbatasan Malaysia. Penemuan ini mengarah pada upaya untuk 

membongkar usaha penyelundupan manusia bernilai jutaan dolar. Para pelaku kemudian 

meninggalkan barang-barang milik jasad tersebut di kamp hutan atau di perahu-perahu yang 

penuh sesak yang terombang-ambing di Laut Andaman. Penyidik mengatakan bahwa korban 

berasal dari Bangladesh atau Myanmar — kebanyakan dari mereka berasal dari Rohingya, 

minoritas muslim korban persekusi di Myanmar — dan mereka telah membayar para 

penyelundup untuk membantu mereka mencari pekerjaan di Thailand. Sebaliknya, mereka 

justru menjadi budak di armada perikanan Thailand, kata pejabat yang berwenang […] 

Korban berkata bahwa mereka telah diselundupkan dari Bangladesh dan Myanmar di perahu 

yang sempit dengan sedikit makanan dan minuman. Di Thailand, mereka dimasukkan ke 

dalam truk dan digiring ke kamp-kamp di hutan pegunungan Provinsi Songkhla. Mereka 

dikurung dan diminta menghubungi keluarganya untuk mengirimkan uang tebusan sekitar 

3.000 dolar Amerika. Beberapa orang berkata bahwa mereka juga diperkosa.195 

Sejumlah sumber yang diperiksa untuk Kajian Data ini juga menggarisbawahi adanya korupsi dalam 

memfasilitasi perdagangan orang pada industri perikanan. Laporan Hak Asasi Manusia tahun 2018 

menunjukkan bahwa: 

Human Rights Watch mewawancarai beberapa sumber di komunitas imigran Ratsada. 

Mereka menceritakan bagaimana polisi Thailand membantu dan melindungi calo yang 

terlibat perdagangan orang. Nahkoda perusahaan perikanan Ratsada merekrut imigran 

melalui perantara seperti Ko Pae, yang mendapatkan perlindungan dari pejabat kepolisian 

setempat. Calo tersebut membawa pekerja yang diperdagangkan melewati Jembatan Sarasin 

yang menghubungkan Phuket utara ke daratan utama, dan kemudian melalui pos 

pemeriksaan Tha Chatchai dengan dibantu oleh oknum polisi yang korup. 

Perantara di Ratsada menggunakan jejaring mereka dengan kepolisian setempat untuk 

menggelembungkan hutang pekerja imigran. Nelayan yang memiliki dokumen dan tidak 

memiliki dokumen sama-sama ditangkap dengan tuduhan palsu oleh polisi setempat, dan 

kemudian mereka dipaksa untuk meminjam uang untuk membayar suap atau jaminan. Polisi 

memeras uang pekerja imigran hingga 500 baht (15 dolar Amerika) apabila mereka 

menemukan bahwa pekerja tersebut hanya membawa salinan atau faksimili dari kartu merah 

muda (kartu identitas Warga Negara Asing di Thailand). Dalam beberapa kasus, polisi 

dengan sengaja menyembunyikan amfetamin/sabu pada para pekerja yang mereka tahan 

untuk meminta uang suap yang lebih tinggi hingga 20.000 baht (610 dolar Amerika) agar 

mereka dapat dibebaskan. Imigran pekerja yang lain melaporkan bahwa mereka harus 

membayar 300 baht (9 dolar Amerika) setiap bulan sebagai uang keamanan pada para polisi 

setempat. 

Dua calo Phuket yang paling sukses adalah Tuan A.M. dan Tuan M.Z., yang merupakan 

Warga Negara Myanmar. Tuan A.M. adalah yang paling senior. Dia mengendalikan 

pergerakan pekerja Myanmar melalui rute penyelundupan imigran di Phuket. Tuan M.Z. 

berurusan dengan pengamanan kartu merah muda, mengoperasikan pertukaran hundi (sistem 

 
195  Ryn Jirenuwat and Russell Goldman, ‘Dozens Found Guilty in Thailand in Human-Trafficking Case’, New York Times 

(online), 19 Juli 2017. Lihat juga Tan Hui Yee, ‘Thai Army General Gets 27 Years Jail for Human Trafficking’, The 

Straits Times (online), 19 Juli 2017. 
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pengiriman uang yang tidak terdokumentasi dan berdasarkan pada kepercayaan) dan 

mengatur transportasi kembali ke Myanmar. 

Duo calo ini dilaporkan memiliki koneksi yang kuat dengan pejabat imigrasi korup di Phuket. 

Kepolisian imigrasi diduga menyediakan akses perlindungan pada Tuan A.M., di mana setiap 

Sabtu pagi, petugas itu mengumpulkan uang keamanan dari calo yang ada di bawah 

perlindungannya. Dia juga memroses uang suap yang diberikan oleh imigran yang dia tahan 

dan memberikan uang tersebut kepada pihak-pihak yang korup di badan imigrasi, sehingga 

mereka dapat menjaga kesan terbebas dari korupsi dengan tidak menerima suap secara 

langsung dari pekerja imigran. 

Imigran dari daerah setempat dan informan Thailand mengatakan bahwa Tuan A.M juga 

menggunakan akses tersebut untuk mengatur agar para imigran Myanmar dideportasi ke 

Myanmar. Pekerja yang memiliki dokumen dan tidak memiliki dokumen membayar layanan 

ini pada Tuan A.M., yang kemudian membagi keuntungannya dengan petugas yang bertugas 

mengeluarkan surat pemberitahuan deportasi. Para imigran tersebut kemudian dikirim ke 

Myawaddy, Burma, melalui Mae Sot, provinsi Tak. Berdasarkan sumber yang terpercaya, 

perjalanan ini menghabiskan biaya 6000 baht (183 dolar Amerika) dan memakan waktu satu 

setengah hari. 

Ketika para imigran yang dideportasi sampai di Mae Sot, mereka dialihkan oleh calo 

bawahan Tuan A.M. ke pos pemeriksaan yang dikendalikan oleh Tentara Demokrat Budha 

Karen (Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)). Menurut sumber yang terpisah di 

Ratsada, ketika sampai di sisi perbatasan Myanmar, imigran tersebut dibawa ke sebuah 

rumah di mana mereka dipaksa menukarkan uang baht Thailand mereka ke kyat Myanmar 

dengan nilai tukar yang merugikan. Ketika mereka sudah menukarkan uang tunai tersebut, 

calo kemudian membawa mereka ke terminal bus di Myawaddy untuk perjalanan 

selanjutnya. Di Mae Sot, pada Mei 2016, Human Rights Watch mengamati para pekerja 

imigran dan bagasi dipindahkan dari dua kendaraan imigrasi Phuket ke truk pengangkut yang 

terdaftar dari Rangoon di dekat Jembatan Persahabatan Thailand dan Myanmar.196 

Di bagian lain dari laporan yang telah dibuat, Human Rights Watch mengamati bahwa: 

Di Kantang, provinsi Trang, sistem pembuntutan calo dan intimidasi terbuka membuat para 

pekerja terkurung di area pelabuhan selama bertahun-tahun. Polisi menjual para imigran yang 

berusaha kabur ke para calo dengan harga 1.000 hingga 4.000 baht (30 hingga 122 dolar 

Amerika), yang kemudian akan digelembungkan oleh calo dan ditambahkan dalam jumlah 

hutang untuk masing-masing imigran. Seorang calo akan melaporkan nelayan yang mabuk 

ke polisi yang korup untuk menangkap mereka. Calo ini kemudian akan “membayar uang 

jaminan pembebasan,” yang akhirnya akan ditambahkan ke dalam jumlah hutang mereka 

[…] Nelayan yang lain dikurung secara paksa dalam perjalanan pencarian ikan oleh petugas 

kepolisian yang korup yang dibayar oleh para calo.197 

Laporan Human Rights Watch juga mencatat adanya aksi lintas perbatasan dan perekrutan: 

Beberapa calo bersikap jahat dan mengeksploitasi para pekerja, namun banyak calo lain yang 

menyediakan layanan pada imigran tanpa alternatif yang dapat diakses. Namun, dalam kedua 

kasus di atas, proses yang informal serta tidak adanya pengawasan ataupun peraturan hukum 

menimbulkan risiko bagi para imigran. Jaringan calo yang menyelundupkan dan 

 
196  Human Rights Watch, Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry (2018) 89-90. 
197  Human Rights Watch, Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry (2018) 82. 
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memperdagangkan imigran ke Thailand biasanya fleksibel dan tidak memiliki koordinasi 

pusat. Dalam hal ini, keterlibatan unsur kejahatan baik dari organisasi dan pihak dengan 

pangkat eselon yang tinggi hanya terbatas pada fungsi-fungsi tertentu, contohnya adalah 

“penjaga gerbang” pada lintasan perbatasan yang membangun hubungan dengan pejabat 

korup untuk memfasilitasi transit imigran dalam jumlah besar yang melakukan perjalanan 

tanpa dokumen bersama dengan calo yang berbeda. 

Dalam praktiknya, mekanisme formal untuk migrasi tenaga kerja dengan keterampilan 

rendah di Thailand telah penuh dengan ketidakpastian dan sistem yang tidak efisien sejak 

awal. Peraturan dan prosedur aplikasi yang dirancang oleh Departemen Ketenagakerjaan 

Thailand (di bawah Menteri Tenaga Kerja) dan disetujui oleh komite antar Lembaga serta 

kabinet Thailand telah dikritik karena tidak dikomunikasikan dengan benar dan tidak 

dipromosikan secara efektif pada komunitas imigran. Selain itu, ada kritik yang menyatakan 

bahwa peraturan tersebut menghabiskan terlalu banyak waktu, memiliki birokrasi yang 

rumit, dan mahal. Proses pendaftaran yang rumit dan kurang dipahami ini memberikan 

kesempatan bagi pejabat korup di Thailand dan juga negara asal, begitu juga pada aktor 

bawah tangan seperti calo dan lembaga perekrut untuk mendapatkan keuntungan 

tersembunyi dan mengeksploitasi kerentanan imigran.198 

Artikel Guardian pada tahun 2014 menyatakan: 

Berbicara mengenai anonimitas, seorang calo tingkat tinggi menjelaskan pada Guardian 

mengenai bagaimana pemilik kapal Thailand menghubunginya secara langsung dengan 

“permintaan” mereka: yakni jumlah pria yang mereka butuhkan dan jumlah uang yang 

mereka rela bayarkan untuk orang-orang tersebut. “Setiap orang memiliki harga sekitar 

25.000-35.000 baht [450-640 Euro] – kami pergi mencarinya,” jelas calo yang terkenal ini, 

yang beroperasi pada pusat industri perikanan dan pengolahan udang di Samut Sakhon, 

bagian selatan ibukota negara, Bangkok. “Pemilik kapal menemukan cara untuk membayar 

dan hutang mereka dialihkan kepada para buruh.” Pada beberapa titik perjalanan, pos 

pemeriksaan dilewati dan pejabat yang bertugas kemudian disuap – di sini petugas polisi 

perbatasan Thailand memainkan peran penting. “Polisi dan calo – menurut saya – adalah 

partner bisnis,” jelas calo tersebut yang mengklaim telah memperdagangkan ribuan imigran 

ke Thailand selama lima tahun terakhir. “Kami memiliki petugas yang bekerja untuk kedua 

negara pada perbatasan Thailand-Myanmar. Jika saya mampu membayar suap yang diminta, 

polisi akan ikut di mobil kami dan kami akan melenggang melewati jalan utama. “Ini adalah 

rantai koneksi yang besar,”tambahnya. “Anda harus paham bahwa: semua orang 

mendapatkan keuntungan dari hal ini. Orang-orang tersebut adalah orang yang berkuasa 

dengan jabatan penting – yakni para politisi.”199 

  

 
198  Human Rights Watch, Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry (2018) 23 

and 30. 
199  Kate Hodal and Chris Kelly, ‘Trafficked into slavery on Thai trawlers to catch food for prawns’, The Guardian 

(online), 10 Juni 2014. 
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Laporan di tahun 2016 oleh surat kabar Bangkok Post menggambarkan tindakan korupsi dan potensi 

keterlibatan berbagai pejabat: 

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah memerintahkan untuk memindahtugaskan 23 

pejabat, termasuk gubernur dan kepala kejaksaan di Samut Sakhon, pusat industri makanan 

laut dan juga pusat dari investigasi penyalahgunaan tenaga kerja.’ … ‘Jenderal Prayut 

menggunakan kewenangannya di bawah Pasal 44 konstitusi sementara untuk melakukan 

pemindahtugasan terhadap 17 petugas kepolisian.’ … ‘Perintah ini tidak menyebutkan 

dugaan keterlibatan pejabat tersebut dan memang tidak semuanya terkait dengan kasus di 

Samut Sakhon. Media Thailand melaporkan bahwa mereka percaya akan adanya tiga kasus 

berbeda yang melibatkan perdagangan orang, buruh paksa dan penyuapan. Kasus pertama 

diungkapkan terjadi di pabrik pengolahan makanan laut di Samut Sakhon oleh Departemen 

Investigasi Khusus dan angkatan laut pada 9 November 2015 ketika petugas mengamankan 

17 pekerja anak-anak dan 17 buruh korban perbudakan. Kasus kedua adalah penggerebekan 

pada sarang perjudian di perbatasan Thailand-Malaysia di Sadao, Songkhla, pada 11 Juni 

tahun ini, di mana ada 134 orang Thailand dan 90 orang Malaysia yang ditangkap dan 

didenda sejumlah 2,3 juta baht. Kasus ketiga adalah penggerebekan yang dilakukan pada 7 

Juni di panti pijat Nataree di mana 77 pekerja ilegal ditemukan. Dalam beberapa kasus, 

ditemukan catatan penyuapan yang dibayarkan kepada pejabat publik. Namun, keaslian buku 

besar yang ditemukan di Nataree masih belum bisa dipastikan. Khususnya, daftar ini tidak 

serta-merta menunjukkan keterlibatan langsung pejabat dalam aktivitas kejahatan. 

Sebaliknya, banyak pejabat yang menjadi target investigasi karena membiarkan korupsi dan 

aktivitas kejahatan pada yurisdiksi mereka atau membantu bawahannya dalam investigasi 

sebelumnya, sebut media Thailand mengutip sumber dari Pusat Antikorupsi Nasional 

Thailand (Centre for National Anti-Corruption (CNAC)).’200 
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4.9 Penuntutan dan Persidangan 
Korupsi dalam sistem peradilan pidana dapat meluas ke sistem penuntutan dan peradilan. Missbach 

mengamati bahwa, meskipun ada oknum anggota militer dan polisi Indonesia yang terlibat dalam 

penyelundupan, 'hanya dalam kasus-kasus luar biasa saja pelakunya harus menghadapi konsekuensi 

hukum'.201 ABC News melaporkan salah satu kasus yang melibatkan seorang oknum anggota militer 

Indonesia 

dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas operasi penyelundupan manusia yang 

menewaskan lebih dari 200 orang dalam perjalanan ke Australia. Ilmun Abdul Said mengaku 

telah mengirim tujuh kapal ke Australia sejak tahun 2010.’ … ‘Pengadilan militer di Jawa 

Timur telah menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Ilmun, memecatnya dari 

militer dan memberikan hukuman denda lebih dari 50.000 dolar Amerika. Ilmun mengatakan 

bahwa dia bertindak atas perintah dari seorang oknum tentara yang berpangkat lebih tinggi 

darinya dan dia bertekad akan mengajukan banding atas hukuman tersebut.’202 

Mengomentari kasus seperti dalam laporan ABC News, seorang analis yang juga merupakan seorang 

pensiunan tentara Australia mengatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan oknum anggota militer 

di Indonesia tidaklah mengejutkan: 

Sementara investigasi masih berlangsung atas penangkapan beberapa oknum perwira militer 

Indonesia dalam kasus pengawalan terhadap para pencari suaka ke sebuah kapal dalam 

perjalanan ke Australia, seorang analis mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak 

mungkin dapat mengambil tindakan tegas kepada oknum anggota militer yang korup, 

dikarenakan faktor pembiayaan militer yang buruk. Lima oknum anggota militer Indonesia 

ditangkap saat mengawal 45 pencari suaka ke sebuah kapal yang akan berangkat ke Pulau 

Christmas. Selain itu, ada kelompok lain yang terdiri dari 77 pencari suaka, yang ditangkap 

di sebuah pantai di Jawa Timur saat mereka menunggu untuk naik perahu yang akan 

membawa mereka ke Australia. Ini bukanlah pertama kalinya oknum militer terlibat dalam 

penyelundupan manusia, dan disebutkan bahwa praktik korupsi telah merajalela. Bob Lowry, 

seorang analis yang juga adalah seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Australia 

berpangkat letnan kolonel, mengatakan bahwa tidak mengherankan ketika oknum anggota 

militer atau pejabat publik lainnya di Indonesia terlibat dalam operasi semacam itu. "Gaji 

dari aparat negara di Indonesia sangatlah buruk, dan mereka semua, dengan satu atau cara 

lainnya, harus mencari tambahan di luar gaji mereka - baik dengan melakukan dua atau tiga 

pekerjaan sekaligus, atau melakukan korupsi," Letnan Lowry, yang juga lulusan dari Sekolah 

Komando dan Staf TNI Angkatan Darat, menyampaikan hal itu dalam program Berita Pagi 

di sebuah Radio Nasional.203 

Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang atau penyelundupan manusia, dalam 

beberapa kasus, juga dapat dihalangi oleh oknum jaksa dan hakim. Kendall mencatat bahwa ‘tindak 

korupsi oleh pejabat publik tidak hanya dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan 

perdagangan orang secara langsung, tetapi juga dalam sistem peradilan pidana - di mana oknum pejabat 

yang korup dapat secara pasif atau aktif menghambat upaya untuk membawa pelaku perdagangan orang 

ke hadapan hukum – selain itu juga dalam sistem perlindungan korban, di mana tindak korupsi baik 

 
201  Antje Missbach, ‘Doors and fences: Controlling Indonesia’s porous borders and policing asylum seekers’ (2014) 35 
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yang dilakukan oleh pejabat publik maupun pihak swasta dapat menghalangi upaya penyediaan layanan 

dan dukungan bagi para korban'.204 Gugus Tugas Kepresidenan IBA melawan Perdagangan Orang 

menggambarkan sebuah kasus di Filipina di mana 

pihak pengadilan menemukan bahwa seorang hakim telah melakukan pengabaian atas hukum 

dan prosedur yang ada. Kasus tersebut melibatkan korban seorang perempuan yang direkrut 

dari Manila untuk bekerja di sebuah bar di Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ketika ayah 

korban membuat laporan kepada pihak berwenang, aparat penegak hukum melakukan 

operasi penyelamatan dan menemukan lima orang gadis muda di rumah seorang pria yang 

mengawasi gadis-gadis itu, dan diduga bahwa mereka ‘diamankan' di tempat itu. Tidak lama 

kemudian, hakim yang ditugaskan untuk kasus tersebut mengeluarkan surat perintah 

penangkapan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan misi penyelamatan, dengan 

tuduhan bahwa mereka telah menggunakan tindakan yang berlebihan dan pelanggaran berat 

atas aturan. Aparat penegak hukum menuduh bahwa hakim telah melakukan korupsi, dan 

hakim tersebut menyangkal atas tuduhan tersebut.205 

Dalam satu kasus, seorang hakim di Kamboja dilaporkan menerima suap untuk membebaskan para 

terdakwa dalam kasus pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang.206  Kendall mungkin 

merujuk pada kasus yang sama ketika dia menyatakan: 'Otoritas Kamboja gagal menuntut seorang 

mantan ketua pengadilan banding Kamboja, yang diduga telah menerima 30.000 dolar Amerika sebagai 

imbalan atas pembebasan seorang pemilik rumah bordil yang didakwa atas tindak perdagangan 

orang’.207 

Dalam sebuah survei terhadap pelaku perdagangan orang yang dihukum di Kamboja, Keo dkk 

mengamati bahwa: 

Korupsi merupakan faktor utama penyebab terjadinya penegakan hukum yang tidak adil, dan 

ketidakjelasan hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menyalahgunaan 

kekuasaan. Sekitar setengah dari jumlah terdakwa yang dikenai hukuman melaporkan bahwa 

jika mereka mampu membayar uang suap yang diminta oleh oknum polisi atau petugas 

pengadilan, mereka akan dibebaskan atau akan menerima hukuman yang lebih ringan. Ada 

banyak dugaan bahwa terjadi tindak pemerasan oleh oknum pejabat pengadilan, seperti yang 

didokumentasikan dalam studi kasus ini’.208 

Missbach dan Crouch menguraikan sebuah kasus di Indonesia di mana korupsi kemungkinan besar 

mempengaruhi proses penuntutan terhadap seorang tersangka penyelundupan manusia: 

Salah satu ilustrasi adalah kasus … seorang mantan petugas imigrasi yang ditangkap di 

bandara di Kupang pada tahun 2010, bersama sembilan WN Afghanistan. Meskipun dia 

sudah pensiun, dia masih mengenakan seragam lamanya, yang menunjukkan bahwa dia 

mungkin mencoba menggunakan status sebelumnya sebagai pejabat imigrasi untuk 

menyelundupkan orang (Timor Express, 2010). Kepolisian setempat melakukan investigasi 

atas kasus tersebut, akan tetapi [mantan perwira itu] akhirnya tidak pernah diadili, meskipun 

faktanya bahwa jelas-jelas ia dapat dituntut dengan UU No. 9 Tahun 1992. Dari penelusuran 

 
204  Virginia M Kendall, ‘Greasing the Palm: An Argument for an Increased Focus on Public Corruption in the Fight 

Against International Human Trafficking’ (2011) 44 Cornell International Law Journal 33, 36. 
205  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 35. 
206  US Department of State, Trafficking in Persons Report (2010) 103. 
207  Virginia M Kendall, ‘Greasing the Palm: An Argument for an Increased Focus on Public Corruption in the Fight 

Against International Human Trafficking’ (2011) 44 Cornell International Law Journal 33, 36. 
208  Keo, Bouhours, Broadhurst and Bouhours, Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia (2014) 217-218. 
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yang kami lakukan, kami memperoleh penjelasan yang berbeda dari beberapa pejabat yang 

menangani kasus tersebut. Jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa dia telah menerima 

berkas perkaranya dari penyidik, namun berkasnya tidak lengkap dan permintaan keterangan 

tambahan yang dia ajukan tidak pernah dipenuhi. Polisi mengklaim bahwa berkas kasus 

tersebut hilang karena penyidik utama yang menanganinya telah meninggal dunia dan 

komputer yang berisi berkas kasus tersebut rusak dan data-datanya tidak dapat diselamatkan. 

Lebih lanjut, kami memperoleh informasi bahwa pemeriksaan medis terhadap [mantan 

perwira] tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki kondisi kesehatan yang membuat 

dirinya tidak dapat diadili, meskipun tidak ada bukti yang dapat diperlihatkan. Kasus ini 

menunjukkan sedikit dari banyak masalah yang mungkin muncul dalam penuntutan kasus 

penyelundupan manusia, dan dengan menunjukkan adanya berbagai alasan, baik nyata atau 

dibuat-buat, mengapa seseorang yang ditangkap dengan dakwaan keterlibatan dalam tindak 

penyelundupan manusia mungkin tidak akan pernah benar-benar diadili secara hukum.209 

Laporan Kasus Perdagangan Orang di Amerika Serikat tahun 2020 juga berisi informasi terkait potensi 

korupsi dalam proses penuntutan. Berkenaan dengan kasus di Kamboja: 

Korupsi yang telah mengakar di semua tingkat pemerintahan Kamboja sangat membatasi 

kemampuan seorang pejabat untuk membuat terobosan dalam menyeret pelaku perdagangan 

orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pakar di Kamboja 

melaporkan adanya sebuah kasus yang berhasil, di mana pihak berwenang dapat melakukan 

penuntutan dan berhasil menghukum enam orang pelaku perdagangan seks yang diketahui 

sebelumnya mendapatkan perlindungan dari para oknum pimpinan polisi militer. Pemerintah 

menyelidiki kasus tuduhan korupsi oleh seorang oknum perwira polisi dan memecatnya dari 

jabatannya; akan tetapi tidak dilakukan penuntutan atau penangkapan terhadap aparat 

pemerintah yang terlibat dalam perdagangan orang, juga tidak diambil tindakan hukum apa 

pun terhadap seorang anggota kepolisian yang merupakan seorang mantan kepala satuan 

polisi antiperdagangan orang di Phnom Penh, di mana dakwaan atas kasus perdagangan 

orang terhadap dirinya pada tahun 2011 dibatalkan dalam sidang Mahkamah Agung tertutup 

yang tidak diumumkan dalam sesi pelaporan periode sebelumnya.' 

Dan, terkait dengan Thailand: 

Pemerintah hanya memberikan sanksi administratif kepada beberapa pejabat yang 

diduga terlibat dalam kasus kejahatan, dan tidak melakukan penyidikan ataupun 

penuntutan secara pidana. Pemerintah juga tidak melaporkan apakah dilakukan 

penyidikan atau penuntutan terhadap pejabat imigrasi yang memfasilitasi perdagangan 

orang dengan cara menerima suap di pos pemeriksaan perbatasan.’ 

 

  

 
209  Antje Missbach and Melissa Crouch, ‘The Criminalisation of People Smuggling: The Dynamics of Judicial 

Discretion in Indonesia’ (2013) 14(2) Australian Journal of Asian Law 1, 4-5. 
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4.10 Sektor Keuangan dan Hasil Kejahatan 
Hampir tidak ditemukan informasi mengenai kasus korupsi di sektor keuangan. Sebagai catatan, secara 

umum, UNODC menyatakan bahwa 'korupsi di dalam lembaga keuangan, lembaga pembuat UU, dan 

lembaga lainnya memberikan kesempatan bagi para pelaku penyelundupan manusia dan kaki tangannya 

untuk mencuci hasil kejahatan mereka’.210 Dari beberapa hal yang terkait di antaranya adalah observasi 

yang dilakukan oleh Guth, yang menyebutkan bahwa 'Triad berkontribusi terhadap ekonomi Cina. 

Misalnya, jika Triad mendapat keuntungan sejumlah satu juta dolar dari kegiatan perdagangan orang 

dari Filipina, maka uang itu dibawa ke bidang ekonomi yang sah dengan cara dicuci terlebih dahulu 

melalui kasino di Makau dan pajak juga dibayarkan'.211 

 

4.11 Penyedia Dukungan dan Layanan 
Meskipun tampaknya pihak pendukung dan penyedia layanan swasta maupun publik mungkin terlibat 

sebagai fasilitator dalam perdagangan orang ataupun penyelundupan manusia, dalam praktiknya hanya 

ada sedikit bukti nyata terkait dengan keterlibatan mereka. Beberapa contoh dapat ditemukan di luar 

kawasasn Asia Tenggara.212  

Beberapa informasi yang diperoleh untuk Kajian Data ini berkaitan dengan keterlibatan LSM 

antiperdagangan orang di Kamboja yang bertindak sebagai informan dalam operasi perdagangan orang. 

Kutipan laporan dari Phnom Penh Post ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan Kepala Satgas 

kepolisian Antiperdagangan Orang (dijelaskan di atas pada Bagian 'H'): 

Namun, Rattana terus berusaha mempertahankan jaringan informasi, terutama dengan 

membina sejumlah informan baik di sektor penegakan hukum dan LSM, dengan cara 

membayar mereka antara 200 dan 300 dolar Amerika per bulan untuk memberikan 

informasi tentang penggerebekan yang akan datang. Salah satu pekerja LSM yang coba 

direkrut oleh Rattana, secara diam-diam merekam percakapan yang terjadi pada tahun 

2011, di sebuah “restoran Khmer terkenal di Phnom Penh” yang kemudian digunakan 

sebagai bukti dalam dakwaan terhadap Rattana, yang salinannya diperoleh oleh Kedutaan 

Besar Amerika Serikat. Dalam rekaman itu Rattana tampaknya “berusaha merekrut 

[pekerja LSM] ke dalam jaringan informan yang memberikan informasi terkait polisi yang 

korup dan pemilik rumah bordil untuk operasi anti[perdagangan orang] yang akan 

datang”. “Kolonel Eam menunjukkan bahwa jaringan informan tersebut mencakup 

sebagian besar informan pada LSM anti[perdagangan orang] yang beroperasi di Kamboja, 

serta pejabat tinggi [pemerintah] yang tetap tidak disebutkan namanya,” sebuah pesan di 

tahun 2011 berbunyi […] Beberapa LSM antiperdagangan orang yang dihubungi pekan 

lalu mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang tuduhan serupa, atau mengetahui 

 
210  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 14. 
211  Andrew P Guth, ‘Human trafficking in the Philippines: the need for an effective anti-corruption program’ (2010) 13 

Trends in Organized Crime 147, 158. 
212  Plambech mengamati bahwa tidak hanya ‘perdagangan orang tetapi juga deportasi dan penyelamatan korban 

perdagangan menjadi ladang bisnis’: S Plambech, ‘Sex, deportation and rescue: economies of migration among 

Nigerian sex workers’ (2016) 23(3) Feminist Economics 1. Lebih lanjut, laporan UNODC tentang perdagangan dan 

korupsi yang mengutip kasus ‘di mana ada orang-orang yang bekerja pada organisasi nonpemerintahan yang 

membantu para perempuan, terlibat dalam mengungkapkan alamat penampungan kepada para pelaku perdagangan’: 

UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 15. 
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terkait operasi dari beberapa kartel, tetapi tidak ada yang tahu persis tentang cakupan 

operasi tersebut secara penuh.213 

Dalam kasus yang lain, Human Rights Watch melaporkan bahwa para pelaku perdagangan orang 

mendatangi tempat penampungan yang dikelola oleh pemerintah untuk melakukan perekrutan terhadap 

para korban: 

Menurut Narunisa [korban], para pelaku perdagangan orang – baik Rohingya maupun 

Thailand – dapat mengakses tempat penampungan di provinsi Phang Nga, segera setelah 

sekitar 70 perempuan dan anak-anak Rohingya tiba di sana pada bulan Januari. Korlimula, 

yang diidentifikasi Human Rights Watch bekerja untuk kelompok perdagangan orang 

Rohingya-Thailand, mengatakan kepada Narunisa bahwa Korlimula akan 

mempertemukan kembali dirinya dengan suaminya di Malaysia, jika Narunisa membayar 

50.000 baht Thailand (sekitar 1600 dolar Amerika) kepada Korlimula. 

Pada tanggal 27 Mei, Korlimula membantu Narunisa dan kedua anaknya melarikan diri 

dari tempat penampungan dan membawanya untuk bertemu dengan rekan-rekan lainnya. 

Narunisa dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam truk pikap yang dikemudikan oleh 

seorang pria, yang kemudian dia ketahui adalah seorang petugas polisi di kantor polisi 

Khao Lak di provinsi Phang Nga. Mereka bertiga dibawa ke enam tempat persembunyian 

di provinsi itu, dan di setiap tempat persembunyian mereka dikurung paksa. Di tempat 

persembunyian terakhir di Pulau Koh Yipoon, di distrik Kuraburi provinsi Phang Nga, 

Korlimula berulang kali menyerang dan memperkosa Narunisa dengan todongan pisau 

selama tiga hari, dari tanggal 9-11 Juni. Setelah itu, Narunisa dan anak-anaknya dibuang 

di jalan di distrik Kuraburi, dan mereka bertiga kembali ke tempat penampungan pada 

tanggal 18 Juni. Narunisa melaporkan kasus pemerkosaan di kantor polisi distrik Kuraburi 

pada tanggal 18 Juni, kemudian secara resmi melaporkan Korlimula atas perbuatannya itu 

pada tanggal 21 Juni.214 

 

 

 

  

 
213  Daniel Pye, Taing Vida, Alice Cuddy, ‘Cable Shows Cartel’s Reach’, Phnom Penh Post (online), 12 Juni 2015. 
214  Human Rights Watch, ‘Thailand: Traffickers Access Government-run “Shelter”’ (Press release, 27 Juni 2013). 
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5. Rekomendasi yang ditawarkan 

dalam Literatur Kajian 
Sejumlah sumber yang ditelaah untuk Kajian Data ini mencakup rekomendasi tentang cara mengatasi 

tindak korupsi yang telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi penyelundupan imigran dan perdagangan 

orang. Di dalam sebuah Makalah Latar Belakang UN.GIFT ditekankan pentingnya mengumpulkan 

informasi yang akurat untuk memahami hubungan antara korupsi dan tindak perdagangan orang. Selain 

itu juga disebutkan bahwa respons tindakan perlu dilakukan secara terintegrasi.215 Kendall juga 

menyatakan bahwa: 'adanya kesadaran terhadap peran tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat 

publik dalam membantu dan bersekongkol dengan pelaku bisnis ilegal yang cukup besar 

keuntungannya ini akan membantu petugas penegak hukum dalam menyelidiki dan mengadili para 

pelaku secara lebih efektif. Pengumpulan data yang menunjukkan metode khusus yang digunakan 

dalam tindak perdagangan orang di negara tertentu akan memberikan informasi yang diperlukan oleh 

pembuat undang-undang untuk memerangi kejahatan tersebut melalui penyusunan undang-undang 

yang efektif’.216 

Makalah yang diterbitkan oleh UNODC yang berjudul Peran Korupsi dalam Perdagangan Orang serta 

Korupsi dan Penyelundupan Imigran (the Role of Corruption in Trafficking in Persons and Corruption 

and the Smuggling of Migrants) masing-masing memberikan rekomendasi yang cukup luas. Kedua 

makalah tersebut menyoroti bahwa 'metode utama untuk pencegahan korupsi di dalam lembaga publik 

yang bertanggung jawab untuk mencegah atau mengendalikan penyelundupan imigran, secara umum 

sudah diketahui. Namun, terlepas dari pengetahuan secara teoretis ini, faktanya memerangi tindak 

korupsi di dalam sebuah organisasi besar mana pun, baik di sektor publik maupun swasta, biasanya 

akan tetap menjadi tugas yang menantang’.217 

Rekomendasi yang diberikan di dalam kedua Jurnal Ilmiah tersebut secara umum mencakup: 

- Pengarusutamaan tindakan antiperdagangan orang dan antipenyelundupan manusia menjadi 

tindakan antikorupsi dan sebaliknya. 

- Penuntutan dan pemberian hukuman yang efektif. 

- Meningkatkan kerja sama antara praktisi antiperdagangan orang, antipenyelundupan manusia, 

dan praktisi antikorupsi, termasuk pembentukan tim investigasi gabungan. 

- Mengidentifikasi aktor dan sektor yang rentan terhadap korupsi. 

- Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pejabat publik terkait.  

- Mempromosikan tata kelola dan integritas yang baik dalam sebuah institusi, termasuk sistem 

pengawasan (check and balances) internal untuk pejabat publik. 

- Menciptakan atau memperkuat mekanisme pelaporan dan saksi pelapor (whistleblower), serta 

perlindungan bagi pelapor tindak korupsi. 

- Penerapan kode etik 

- Penggunaan prosedur operasional standar untuk staf yang rentan terhadap korupsi. 

- Penerapan tindakan pendisiplinan dan yudisial. 

- Meningkatkan pengawasan pada proses perekrutan dan penilaian kinerja staf. 

- Meningkatkan pendataan. 

 
215  UN.GIFT, ‘Corruption and Human Trafficking: The Grease that Facilitates the Crime’ (The Vienna Forum to fight 

Human Trafficking 13-15 Februari 2008, Austria Center Vienna Background Paper) 5-6. 
216  Virginia M Kendall, ‘Greasing the Palm: An Argument for an Increased Focus on Public Corruption in the Fight 

Against International Human Trafficking’ (2011) 44 Cornell International Law Journal 33, 47. 
217  UNODC, Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) 24. 
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- Memperbaiki sistem untuk melindungi para korban perdagangan orang dan imigran yang 

diselundupkan yang melaporkan adanya tindak korupsi. 

- Melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta. 

- Mempromosikan kerja sama internasional.218 

Sebuah Laporan Dewan Eropa mengenai Perdagangan Orang dan Tindak Korupsi juga memberikan 

sejumlah rekomendasi. Termasuk di antaranya: 'dicantumkannya masalah tindak korupsi dalam rencana 

aksi antiperdagangan orang, pembentukan unit khusus multilembaga dan pelaksanaan pelatihan 

multilembaga, penyusunan kode etik, pedoman, peraturan terkait konflik kepentingan, pemantauan 

sektor berisiko, promosi kampanye peningkatan kesadaran, termasuk pelibatan pihak media ... 

penyelidikan atas keuangan tersangka, dan pembuatan sistem penggunaan informasi yang lebih 

sistematis terhadap informasi yang diberikan oleh para korban kejahatan, organisasi nonpemerintah 

(LSM), dan oleh masyarakat sipil. LSM dan komunitas internasional pada umumnya didorong untuk 

memantau investigasi … Pada akhirnya, sangat direkomendasikan untuk memperkuat kerja sama 

internasional serta bergabung dengan konvensi dan sistem pemantauan internasional untuk membentuk 

jaringan regional, serta untuk dapat memperoleh bantuan teknis dari organisasi internasional dan donor 

bilateral’.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
218  Lihat secara umum UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 27-32; UNODC, Corruption 

and the Smuggling of Migrants (2013) 24-48. 
219  Sebagaimana dikutip UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons (2011) 8; CoE Report, 13-19. 
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Sebuah laporan dari Satuan Tugas Presiden Asosiasi Pengacara Internasional (IBA) melawan 

Perdagangan Orang menetapkan rekomendasi untuk mengatasi tindak perdagangan orang dan 

korupsi.220 Termasuk di antaranya secara singkat adalah: 

- Meningkatkan kesadaran akan kaitan antara korupsi dan perdagangan orang. Hal ini terkait 

dengan pasal 10(2) dari Protokol Perdagangan Orang. Secara khusus, ‘Unit antiperdagangan 

orang juga harus dilatih terkait tentang tindak korupsi. Pelatihan-pelatihan ini memiliki tujuan 

ganda: (1) memberikan edukasi kepada para pejabat terkait dengan identifikasi tindak pidana 

korupsi yang terhubung dengan tindak perdagangan orang; dan (2) mempromosikan budaya 

integritas'. 

- Melembagakan kerangka hukum bersama tentang antikorupsi dan antiperdagangan orang. 

Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika Serikat (Trafficking Victim 

Protection Act (TVPA)) mencatat di sini, adanya hubungan antara korupsi dan perdagangan 

orang: 'perdagangan orang sering kali difasilitasi oleh adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh 

para pejabat di negara asal, negara transit, dan negara tujuan'.221 Secara khusus, undang-undang 

dalam negeri harus mengatur pengawasan, pelaporan, dan analisis tindakan korupsi di sepanjang 

rantai perdagangan orang, dan upaya antikorupsi di tingkat lembaga harus diterapkan ke dalam 

kerangka kerja yang lebih luas. 

- Meningkatkan kapasitas deteksi, investigasi dan penegakan hukum untuk memerangi korupsi 

dalam perdagangan orang. Secara khusus, (1) hubungan kerja sama harus dibangun antara unit 

perdagangan orang, unit antikorupsi, dan tim investigasi internal, dan (2) mandat badan 

antikorupsi yang ada harus diperluas untuk mencakup fokus pada korupsi terkait perdagangan 

orang. Inisiatif Pemerintah Thailand juga disampaikan di sini: ‘Baru-baru ini, Pemerintah 

Thailand mengumumkan pembentukan satuan tugas antiperdagangan orang antarlembaga yang 

baru untuk memasukkan perwakilan dari lembaga penegak hukum dan layanan sosial, dengan 

dukungan dari entitas antikorupsi’. Lebih lanjut, sistem antipencucian uang juga harus digunakan 

untuk mendeteksi dan mengakhiri pendanaan tindak kriminal ini. Strategi antipencucian uang 

dapat menggagalkan reinvestasi hasil perdagangan orang ke dalam jaringan kejahatan 

perdagangan orang. Sistem intelijen keuangan harus digunakan untuk memetakan interaksi 

jaringan perdagangan orang dengan para pejabat korup. 

- Menugaskan sumber daya ke area berisiko tinggi. Harus dilakukan penilaian terhadap keadaan 

setempat meliputi lokasi yang berisiko tinggi dan pejabat/lembaga yang berisiko. Misalnya, di 

Amerika Serikat, Dinas Patroli Pabean dan Pengamanan Perbatasan menemukan bahwa penjaga 

perbatasan yang memiliki anggota keluarga dan hubungan persahabatan di kedua sisi perbatasan 

rentan terhadap korupsi. Sehingga, Pemerintah Amerika Serikat sekarang menempatkan rekrutan 

baru jauh dari kota asal mereka untuk penugasan pertama mereka’.222 Selanjutnya, Pemerintah 

Swiss 'menemukan risiko korupsi di antara pejabat pengajuan visa di 33 kedutaan dan konsulat 

Swiss. Hal ini diketahui setelah adanya penemuan pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa 

kelompok kejahatan terorganisasi Pakistan yang diduga terlibat dalam perdagangan orang telah 

menyusup ke bagian pengurusan visa Kedutaan Besar Swiss di Islamabad. Otoritas Swiss 

mengungkap setidaknya terdapat 100 kasus penipuan visa. Pemerintah Swiss mengganti seluruh 

 
220  International Bar Association’s Presidential Task Force against Human Trafficking, Human Trafficking and Public 

Corruption (2016) 38-52. Laporan merangkum rekomendasi ini menjadi poin-poin utama di halaman 52. 
221  Trafficking Victims Protection Act 2000, Div A of Pub L No 106–386, s 102(b)(8), as amended. 
222  Lihat juga US Government Accountability Office, Additional Actions Needed to Strengthen CBP Efforts to Mitigate 

Risk of Employee Corruption and Misconduct (2012) GAO 13–59, 25. 
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staf kedutaan Islamabad dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, termasuk meningkatkan 

inspeksi terhadap kantor-kantor pengurusan visa.’ 

- Menghukum para pejabat korup. Sebagai catatan di sini, bahwa baik UNTOC maupun UNCAC 

mengharuskan tiap negara untuk menjadikan tindakan menghalangi penegakan keadilan sebagai 

suatu tindak pelanggaran. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjadikan penggunaan cara-

cara korup atau cara-cara koersif sebagai suatu tindak kriminal.  

- Mengawasi dan meninjau strategi antikorupsi dan antiperdagangan orang. Misalnya, penegak 

hukum dan pejabat negara lainnya harus terus-menerus diawasi dan dikaji. 

- Memperbaiki praktik ketenagakerjaan. Sistem manajemen sumber daya manusia yang ada harus 

lebih transparan dan dapat mengurangi risiko. Langkah-langkah untuk mengurangi peluang 

tindak korupsi meliputi: 

o proses perekrutan, penyaringan, dan penyeleksian yang baik; 

o rotasi berkala dalam penempatan tugas secara acak, baik dari segi daftar tugas, anggota 

tim, dan pos penempatannya; 

o protokol penyampaian atau deklarasi, serta pembuatan daftar aset, pemberian, dan 

hadiah; 

o sistem yang adil dan transparan dalam perekrutan, penyeleksian, promosi, penyeleksian 

ulang, dan penentuan waktu pensiun para pejabat publik. 

Langkah-langkah khusus untuk badan pengawas perbatasan meliputi: 

o penggantian secara acak terkait alokasi dan durasi penugasan; 

o rotasi pekerjaan di mana sebelumnya petugas tidak mengetahui lokasi penempatan tugas 

mereka; 

o kebijakan 'empat mata': satu tim harus terdiri dari dua orang; 

o pembatasan penggunaan ponsel dan pembatasan dalam membawa uang tunai saat 

bertugas; 

o pengawasan/surveilans secara elektronik; 

o inspeksi secara acak terhadap barang pribadi, mobil, atau ruang kerja; 

o wawancara terhadap penumpang yang melintasi perbatasan, yang dipilih secara acak. 

- Penghapusan birokrasi yang tidak perlu, yang menciptakan titik hambat dan peluang untuk 

menerima suap. 

- Menumbuhkan budaya integritas melalui penerapan kode etik. 

- Melibatkan para pemangku kepentingan. Termasuk di antaranya adalah kerja sama antar negara, 

sosialisasi untuk mengedukasi publik, serta hubungan kerja sama dengan LSM dan sektor bisnis. 

- Meningkatkan pengumpulan data dan penelitian tentang hubungan antara tindak perdagangan 

orang dan tindak korupsi. Hal ini terkait dengan pasal 9(2) Protokol Perdagangan Orang. 

Hampir semua poin yang diangkat oleh IBA juga berlaku untuk menangani penyelundupan imigran dan 

tindak korupsi. 
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