
 

BAB II 

Kondisi Sex Trafficking di Filipina Tahun 2006-2014 

 

2.1 Kerentanan Wilayah Filipina Terhadap Perdagangan Manusia 

 Republik Filipina atau Filipina adalah negara demokratik dan republik 

yang juga dikategorikan sebagai negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik, 

kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis Filipina terletak antara 4 derajat 

Lintang Utara sampai 21 derajat Lintang Utara dan 116 derajat Bujur Timur 

sampai 228 derajat Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, Filipina berbatasan 

langsung dengan Indonesia dan Malaysia di sebelah selatan. Secara umum 

Filipina terbagi menjadi tiga wilayah utama yaitu Visayas, Luzon, dan Mindanao 

dengan lebih dari 70.000 pulau dengan pusat pemerintahan berada di Manila yang 

juga ibukota dari negara Filipina.  Pada dasarnya terdapat beberapa elemen 

penting dari geografi Filipina yang kemudian berdampak pada kasus perdagangan 

manusia diantaranya adalah bencana alam dan perubahan iklim (Bruggeman et al, 

2010). Bruggeman menegaskan bahwa motivasi masyarakat Filipina untuk 

bermigrasi selain dari penyebab ekonomi dan sosial juga karena faktor bencana 

alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir, tanah 

longsor dan badai topan  telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tempat 

tinggal. Hal ini yang kemudian menyebabkan tingginya jumlah migrasi dan 

membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindak kasus perdagangan 

manusia secara umum. 



 

Sebagai contoh dari tingginya jumlah migrasi yang terjadi di Filipina 

adalah disaat Filipina mengalami bencana alam badai Topan Haiyan yang terjadi 

pada November tahun 2013. Bencana tersebut membuat sekitar empat juta orang 

dengan terpaksa pindah dari tempat tinggalnya ke wilayah yang memang dikenal 

sebagai tempat perdagangan manusia beroperasi (Borgen Magazine, 2013). 

Bencana alam yang telah mengakibatkan kerusakan dan kekacauan di berbagai 

wilayah  tersebut secara langsung menambah penderitaan yang dialami oleh 

penduduk Filipina. Kondisi demikian yang kemudian sering digunakan oleh para 

pelaku perdagangan manusia sebagai kesempatan dalam mencari keuntungan 

diatas krisis kemanusiaan yang terjadi. 

 Dalam kasus kejahatan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi 

seksual sendiri, organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) memperkirakan bahwa setidaknya 60.000 sampai 100.000 anak di Filipina 

diperdagangkan setiap tahunnya baik itu didalam negeri maupun yang melibatkan 

lintas batas negara (Orozko, 2014). Sedangkan Departemen Kesejahteran Sosial 

Filipina memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 anak berada di jalanan dengan 

satu persepuluhnya adalah korban dari kejahatan perdagangan manusia. Selain itu 

kenaikan juga terjadi disetiap tahunnya kepada anak-anak yang dijadikan objek 

pelacuran yaitu sebanyak 3.266 anak. Hal ini yang menempatkan Filipina pada 

peringkat keempat dunia dalam hal negara-negara yang memiliki jumlah 

pelacuran anak tertinggi di dunia (Yacat , 2011).  

 Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi strategis 

didalam bisnis perdagangan manusia. Selain dikategorikan sebagai negara sumber 
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dari perdagangan manusia, Filipina juga sekaligus merupakan negara transit dan 

negara tujuan korban perdagangan manusia dari negara lain (United States 

Department Trafficking in Person, 2009). ECPAT (End Child Prostitution, Chid 

Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Filipina 

menjelaskan bahwa negara sumber adalah negara asal yaitu darimana anak-anak 

atau perempuan korban perdagangan manusia dikirim, negara transit adalah 

negara dimana mereka disimpan untuk sementara dalam perjalanan ke tujuan 

akhir, dan negara tujuan adalah tempat dimana mereka berakhir atau ditempatkan. 

Filipina telah menjadi negara sumber bagi Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, 

Qatar, Bahrain, Hongkong, Singapura, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa 

untuk korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan 

Malaysia dan Jepang adalah negara-negara penerima utama dan Filipina telah 

menjadi tempat transit bagi korban perdagangan manusia dari Tiongkok (US 

Departmen State Trafficking in Person, 2009). 

 Gambar 2.1 berikut adalah gambaran negara Filipina sebagai negara 

strategis dalam hal perdagangan manusia yang kemudian dikategorikan sebagai 

negara sumber, transit, dan tujuan. 

 

 

 

 



 

Gambar 2.1  

Peta Lokasi Filipina Sebagai Negara Sumber, Transit, dan Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

The 

Boday 

Shop and 

ECPAT 

Stop 

Trafficking of Children and Young People Campaign, www.thebodayshop.com/stop  

 

 Selain strategisnya wilayah Filipina sebagai tempat perdagangan manusia, 

banyaknya tempat lokalisasi prostitusi di sebagian wilayah Filipina telah 

mendukung meningkatkan kerentanan anak-anak dan perempuan untuk masuk 

kedalam lingkaran prostitusi dimana sebenarnya kemunculan lokalisasi tersebut 

merupakan aktivitas ilegal yang melanggar hukum. Hal ini tercantum didalam 

peraturan perundang-undangan negara Filipina yaitu pada Republic Act No. 10364 



 

Pasal 3 Ayat 2 yang merupakan pengembangan dari Republic Act No. 9208 

mengenai peraturan pemerintah tentang perdagangan manusia. 

Republic Act No.10364, berbunyi: 

An act expanding Republic Act No.9208, entitled “an act to institute 

policies to eliminate trafficking in persons especially women and children, 

establishing the necessary institutional mechanism for the protection and 

support of trafficked persons, providing penalties for its violations and for 

other purposes” (The Official Gazette, 2013) 

Pasal 3 Ayat 2, berbunyi: 

Prostitution – refers to any act, transaction, scheme or design involving 

the used of a person by another, for sexual intercourse or lascivious 

conduct in exchange for money, profit or any other consideration 

 

Akan tetapi, tempat prostitusi di Filipina masih terus berjalan dan bahkan 

terkenal hingga mancanegara sebagai salah satu destinasi sex tourism. Pertama 

adalah kota Cebu, ibukota provinsi Cebu ini merupakan salah satu destinasi wisata 

tropis yang ada di Filipina. Selain dikenal dengan keindahaan pantai dan 

gunungnya, kota Cebu juga terkenal dengan sex tourism bagi turis lokal maupun 

asing dimana pada malam hari tempat-tempat seperti bar, restoran, sampai sudut 

jalan di kota tersebut menjadi tempat prostitusi terbesar di Filipina, setidaknya 

tujuh puluh sembilan persen anak-anak di tempat tersebut merupakan hasil dari 

kejahatan perdagangan manusia (International Justice Mission Cebu, 2015). 

Kedua adalah kota San Fernando ibukota dari provinsi Pampanga, Filipina. 

Berkembangnya provinsi Pampanga sebagai tempat tujuan sex tourism terjadi 

setelah Perang Dunia kedua dimana dua pangkalan militer milik Amerika Serikat 

sering dijadikan tempat pemerkosaan gadis-gadis daerah tersebut. Disamping itu, 

sama halnya seperti yang terjadi di kota Cebu, restoran maupun bar yang berada di 

Pampanga menjadi tempat prostitusi (International Justice Mission, 2015).  



 

 

2.2 Faktor Domestik Filipina Terhadap Kelangsungan Perdagangan Manusia 

Salah satu hal yang paling penting dan mendasar dalam mengetahui alasan mengapa 

kemudian seseorang terlibat kedalam kasus kejahatan perdagangan manusia baik sebagai pelaku 

maupun korban adalah dengan melihat adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam 

studi kasus yang terjadi di Filipina keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya 

telah menjadi faktor penarik dan pendorong penyebab tingginya jumlah kasus perdagangan 

manusia yang terjadi di negara tersebut.  

2.2.1.Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi suatu hal yang penting bagi sebuah negara 

untuk menjadi tolok ukur perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi di 

Filipina pada dasarnya merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia, yaitu dengan 

pencapaian rata-rata pertumbuhan sebesar 5,35 persen antara tahun 2003 sampai dengan tahun 

2013. Akan tetapi, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap mayoritas penduduk Filipina 

yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan bahwa setidaknya 26,5 persen 

penduduk Filipina hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar 

penduduk Filipina ini dikarenakan tingginya jumlah pertumbuhan penduduk yang kemudian juga 

diiringi oleh meningkatnya ketidaksetaraan diantara mereka (CIA, 2016).  

Kondisi ekonomi yang buruk lebih jauh lagi telah menjadikan masyarakat Filipina 

terutama perempuan dan anak-anak semakin rentan terhadap objek kejahatan perdagangan 

manusia. Tidak sedikit kemudian para orangtua yang menjadikan ketidakstabilan ekonomi dan 

kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong bagi para orangtua untuk merelakan atau 

mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan. Hal ini yang kemudian sering kali menjadi 

alasan utama terjadinya kasus perdagangan manusia, Datu Tumenggung dalam buku Wieringa 

menjelaskan bahwa kondisi ekonomi, perceraian sepihak dan poligami telah mendorong 

perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan tangan orang-orang yang mencari penghidupan 

dengan membujuk gadis-gadis lugu (Hartono dan Juliantoro, 1997).   



 

Seiring dengan berkembangnya keadaan tersebut, organisasi IJM Filipina menganalisis 

bahwa penawaran keuntungan gaji yang besar sering digunakan untuk memikat perempuan dan 

anak-anak Filipina ke dalam situasi perdagangan manusia yang secara tidak sadar telah 

membawa mereka kedalam lingkar prostitusi domestik dan internasional. (International Justice 

Mission Manila, 2015). 

Kesenjangan ekonomi maupun sosial yang terjadi pada masyarakat Filipina  tidak akan 

terjadi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan 

yang memadai. Tingginya angka pengangguran didalam masyarakat secara tidak langsung telah 

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Berikut adalah tabel jumlah pengangguran Filipina 

dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. 

Tabel 2.1 

Persentase Pengangguran di Filipina 2005-2014 

Negara 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Filipina 8.7% 7.9% 7.3% 7.4% 7.5% 7.3% 7% 7% 7.4% 6,7% 

Sumber: CIA Factbook dan Philippine Statistics Authority (PSA), diperbarui pada tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat 

pengangguran di Filipina yaitu dari tahun 2005 sebesar 8,7% turun menjadi 7,9% 

di tahun 2006, 7,3% di tahun 2007 dan terus turun sampai pada tahun 2011 dan 

2012 sebesar 7%, akan tetapi jumlah ini kembali meningkat di tahun 2013 sebesar 

7,4% .  

2.2.2. Sosial dan Politik 

 Kondisi sosial dan budaya yang paling dominan terlihat di Filipina adalah 

adanya perbedaan etnis yang kemudian digolongkan sebagai kelompok mayoritas 

dan kelompok minoritas. Keduanya merupakan produk masa lalu kolonial Filipina 

yang hingga saat ini masih terus dirasakan dampaknya. Dijajahnya Filipina oleh 

Spanyol pada saat itu secara tidak langsung menjadikan masyarakat Filipina 



 

menjadi masyarakat Katolik Roma yang saat ini dikenal sebagai kelompok 

mayoritas, namun tidak sedikit pula dari masyarakat Filipina yang tetap 

mempertahankan diri sebagai masyarakat adat yang juga dikenal sebagai 

kelompok minoritas dimana kemudian kelompok ini terdiri dari masyarakat Islam 

yang ada di Filipina. Kedua kelompok tersebut lambat laun menjadi suatu 

permasalahan di Filipina ketika pemerintah tidak memberikan hak secara adil 

diantara keduanya seperti hak sipil dan hak politik (Hedman dan Sidel, 2000 ). 

 Adanya perbedaan hak yang dilakukan pemerintah inilah yang kemudian 

mengakibatkan munculnya kelompok separatis yang membuat permasalahan  

tersendiri di wilayah Filipina. Secara lebih luas permasalahan tersebut muncul 

sebagai konflik yang diakhiri dengan adanya perang, contohnya seperti pada kasus 

konflik Moro di provinsi Mindano, Filipina Selatan, yaitu adanya gerakan 

separatis bersenjata MNLF (Moro National Liberation Front) dan MILF (Moro 

Islamic Liberation Front) yang berperang melawan pemerintah (Bacani, 2005:3). 

 Kondisi negara pada saat perang dan konflik ini yang kemudian juga  

menyebabkan kerentanan tersendiri bagi perempuan dan anak-anak untuk 

mengalami kasus kejahatan perdagangan manusia. Kerentanan tersebut terlihat 

dari tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat 

ketika negara berada pada kondisi perang (Bacani, 2005:8). 

Tidak sedikit dari mereka yang diculik untuk diperbudak oleh pasukan 

pemerintah atau pemberontak untuk kemudian dijadikan budak seksual militer 

atau kegiatan kerja paksa lainnya (Yoshiaki, 2000). Kondisi wilayah saat 

terjadinya perang atau bahkan paska perang menimbulkan kesan bahwa negara 



 

cenderung memiliki gambaran sifat maskulinitas seperti  kuat, berani, tak mudah 

takut dan lain-lain sehingga kemudian masyarakat yang didefinisikan sebagai 

korban tersebut dinilai sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya atau yang 

digolongan pada kedalam sifat feminitas. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa 

masyarakat hidup didalam sistem perekonomian yang tidak stabil dengan tidak 

adanya bentuk peradilan hukum yang kemudian mengarahkan kepada kegiatan-

kegiatan kriminal berbasis gender. 

Selain itu, kondisi negara pada saat konflik maupun perang telah memaksa 

anak-anak untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Gambar 1.2 berikut 

menunjukan bahwa Filipina merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik 

yang menggunakan sekolah sebagai salah satu tempat atau kawasan perang yang 

kemudian berdampak pada anak-anak untuk keluar dari sekolah. 

Gambar 2.2 

 Pengalihan Sekolah Untuk Kegiatan Militer Tahun 2013 

Sumber: Save the Children, Australia’s leading aid and development agencies 



 

Gambar diatas menunjukan bahwa konflik bersenjata yang melibatkan 

MILF dengan tentara nasional Filipina telah mengakibatkan setidaknya 1.500 

anak-anak dan remaja untuk keluar dari sekolah. Di tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012, terdapat 43 insiden yang melibatkan perusakan, pengahancuran, 

penempatan ranjau darat, serta kegiatan pengalihan fasilitas pendidikan lainnya 

untuk kepentingan perang selama konflik bersenjata (Richmond, 2013).  

Anak-anak yang mengalami kondisi maupun peristiwa tersebut tentu lebih 

beresiko dan rentan untuk diperdagangkan dimana seharusnya sekolah menjadi 

sarana utama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, 

termasuk perdagangan. Filipina sendiri berada di urutan kedua tertinggi di dunia 

tentang jumlah kasus perdagangan manusia pada tahun 2007 yang disebabkan 

oleh keluarnya anak-anak dari sekolah (https://childrenandarmedconflict.un.org).  

Berikut adalah gambar 1.3 yang menunjukan bahwa Filipina berada di 

urutan kedua untuk kasus perdagangan manusia yang disebabkan oleh keluarnya 

anak-anak dari sekolah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 



 

 Tingkat Perdagangan Manusia Berdasarkan Jumlah Anak-anak 

yang Keluar dari Sekolah 

Sumber: Deutsche Welle, Germany’s international broadcaster diakses melalui 

http://www.dw.com/en/philippines-women-struggling-to-achieve-sexual-equality/a-4465029-1 

 

Di Filipina sebanyak 400.000 anak-anak yang keluar dari sekolah secara 

tidak langsung turut meningkatkan jumlah kasus perdagangan manusia. Filipina 

menempati urutan pertama untuk kawasan Asia Tenggara, diikuti dengan Thailand 

di urutan kedua sebanyak 300.000 anak. Sedangkan di level dunia, Filipina berada 

diurutan kedua setelah Kenya dengan jumlah 500.000 anak yang diperdagangkan 

akibat keluarnya anak-anak dari sekolah. 

2.3 Plan of Action Filipina Terhadap Kasus Perdagangan Manusia 

Filipina telah menandatangani protokol anti perdagangan manusia 

terutama pada perempuan dan anak-anak untuk mencegah, menekan, dan 

menghukum segala bentuk kegiatan perdagangan manusia yang tercantum dalam 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Selain itu, 

Filipina juga meratifikasi protokol tambahan lainnya yang berkaitan tentang 



 

pencegahan bentuk perdagangan manusia seperti smuggling protocol, migrant 

workers, child labour, child prostitution and pornography (ECPAT, 2011). Oleh 

karena itu pemerintah Filipina secara aktif terlibat dalam memerangi perdagangan 

manusia.  

Upaya tersebut tertulis didalam landasan hukum nasional Filipina yang 

tercantum pada peraturan perundang-undangan Republik No.9208 atau dikenal 

sebagai “Anti Trafficking in Persons Act of 2003” yang disahkan pada tanggal 12 

Mei 2003 dan mulai berlaku di tanggal 13 Mei 2003. Republic Act No.9208 

berisikan tentang pengertian perdagangan manusia secara umum yang kemudian 

juga membagi bentuk kegiatan perdagangan manusia kedalam tiga bentuk, yaitu 

pertama segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan 

anak untuk tujuan eksploitasi, kedua segala bentuk mempromosikan perdagangan 

manusia2, dan ketiga adalah perdagangan manusia berkualitas atau qualified 

trafficking3 (Guttierezz, 2009).  

 

Selain itu, pemerintah Filipina juga membentuk dewan Inter-Agency 

Council Against Trafficking (IACAT) atau kerjasama badan atau instansi 

pemerintah terkait untuk kemudian memerangi bersama kejahatan perdagangan 

                                                           
2 Segala hal tentang memproduksi, mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan 

maupun pemalsuan sertifikat atas nama pemerintah untuk tujuan mempromosikan 

perdagangan manusia 
3Perdagangan manusia berkualitas terjadi ketika, pertama manusia yang 

diperdagangkan dibawah usia 18 tahun, kedua penyalahartian adopsi dari RA No. 

8043  atau pada  “Inter-Country  Adoption  Act  of  1995”  untuk tujuan prostitusi, 

pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan, ketiga ruang lingkup 

kejahatan dalam skala besar, keempat pelaku adalah orang terdekat seperti 

orangtua atau saudara 



 

manusia. IACAT memiliki empat tugas pokok yaitu Empat P (prevention, 

protection, prosecution, partnership). Adapun struktur dari IACAT sendiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Departemen Kehakiman sebagai ketua dewan 

2. Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan sebagai wakil ketua 

3. Departemen Luar Negeri sebagai anggota 

4. Departemen Ketenagakerjaan sebagai anggota 

5. Kepolisian Nasional Filipina sebagai anggota 

6. Biro Imigrasi sebagai anggota 

7. Komisi Nasioanal Peran Perempuan Filipina sebagai anggota 

8. ECPAT (End Child Prostituion, Pornography, and Trafficking) Filipina 

sebagai anggota 

9. CATW-AP (Coalition Agaist Trafficking in Person) Filipina sebagai 

anggota 

Pemerintah Filipina menilai bahwa permasalahan perdagangan manusia 

dan anak-anak secara umum merupakan permasalahan bersama dimana 

dibutuhkan upaya kolektif dari berbagai unit baik pemerintah, sektor swasta, 

organisasi internasional maupun organisasi non-internasional untuk kemudian 

menangani kasus perdagangan manusia. Terkait dengan hal tersebut, upaya 

lainnya yang dilakukan Filipina adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dari berbagai sektor pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Expansion of anti-trafficking training programs for Foreign Service 

Officers (FSO). Salah satu bentuk program pelatihan anti perdagangan 



 

manusia yang ditujukan untuk seluruh petugas Filipina di luar negeri 

seperti atase, bantuan tentara di luar negeri, dan tenaga kerja 

khususnya di sejumlah negara yang memiliki sejumlah kasus 

perdagangan manusia. 

2. Training of DOJ Prosecutors through the RP-US Letter of Agreement. 

Pelatihan jaksa dari departemen kehakiman oleh Amerika Serikat 

melalui personel Kedutaan Besar AS sesuai ketentuan perjanjian antara 

Filipina dan Amerika Serikat. 

3. Training of Prosecutors, in partnership with the Australian 

government, through the Asia Regional Trafficking in Persons Project 

(ARTIP). Pelatihan jaksa dari departemen kehakiman oleh pemerintah 

Australia 

4. The Philippine Anti-Trafficking in Persons Database (PATD). Sebuah 

data yang dimiliki Filipina dalam memberikan informasi akurat tentang 

jumlah peredaran kasus perdagangan manusia, juga informasi 

mengenai penyebab, proses, hingga hukuman yang didapat dari 

perdagangan manusia. 

5. Training for the Members of The Task Forces and NBI Agents.  

6. Trainings for members of the task forces ( NIATFAT, NAIA, and 

Regional Task Forces) 

7. Training of trainers for pool of speakers to intensify Anti-trafficking in 

person campaign, and 1343 Action against TIP 



 

Kerjasama yang diaplikasikan terhadap IACAT bagi pemerintah Filipina 

adalah sebagai sebuah rencana aksi strategis nasional melawan kasus kejahatan 

perdagangan manusia sebagai konsekuensi dari pengaplikasian protokol PBB 

terhadap anti perdagangan manusia. Untuk tahun 2004 sampai tahun 2010 

konsentrasi rencana aksi Filipina difokuskan pada tiga komponen utama yaitu 

pencegahan, perlindungan dan reintegrasi. Sedangkan rencana aksi nasional 

pemerintah Filipina untuk tahun 2011 sampai tahun 2016 dikonsentrasikan dan 

dikembangkan kedalam enam bidang, antara lain advokasi dan pencegahan, 

perlindungan dan bantuan, dukungan korban dan reintegrasi, kerjasama, 

penyusunan hukum, dan penegakan hukum dan penuntutan (Gutierrez, 2009). 

 Pada dasarnya Filipina telah membuat langkah signifikan dalam 

menangani kasus kejahatan perdagangan manusia dengan segala upaya persiapan 

didalam lingkup nasionalnya. Melalui IACAT setidaknya pemerintah Filipina 

telah cukup mampu mengambil tindakan atas kasus perdagangan manusia didalam 

negeri. Namun demikian, masih terdapat banyak hal yang masih harus dilakukan 

terlebih lagi untuk kemudian menanggapi kasus-kasus perdagangan manusia di 

lingkup internasional terutama kepada warga negara Filipina yang berada di luar 

negeri. Hal yang dapat dilakukan Filipina melalui IACAT adalah dengan 

memberikan masukan berupa kerangka anti perdagangan manusia yang 

memungkinkan dapat diterapkan oleh negara lain. Adapun isi dari kerangka 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengintensifkan program perlindungan saksi dan bantuan korban 

perdagangan manusia itu sendiri, yaitu dengan menyiapkan tempat 



 

penampungan sementara, perawatan kesehatan, proses rehabilitasi fisik 

maupun mental serta pengupayaan reintegrasi untuk kembali ke 

masyarakat 

2. Penerapan Anti-Trafficking Operation Center, sebagai alat untuk 

memantau dan mengawasi segala bentuk kejahatan perdagangan manusia 

untuk kemudian mengambil tindakan atas laporan-laporan tertentu 

3. Mengintensifkan upaya penyelamatan korban perdagangan manusia di luar 

negeri 

4. Meningkatkan pemantauan di seluruh bandara internasional dan pelabuhan 

internasional 

5. Menintensifkan upaya untuk mencegah atau meminimalkan kasus korupsi 

terkait penanganan kasus perdagangan manusia 

6. Meningkatkan usaha untuk mencegah insiden perdagangan manusia 

7. Melakukan investigasi dan operasi penyelamatan di berbagai wilayah 

negara, terutama di daerah rawan konflik 

8. Memberikan bantuan administrasi untuk peningkatan kapasitasi bagi 

seluruh petugas  

9. Melakukan kordinasi pertemuan dengan perwakilan daerah, provinsi, 

maupun kota 

10.  Melakukan kordinasi dengan penyedia jasa penginapan dan penerbangan 

sebagai bagian dari aksi kampanye terhadap perdagangan manusia dan 

pariwisata seks anak 

11. Mengembangkan rencana strategis aksi nasional anti perdagangan manusia 



 

12. Mengawasi pelaksanaan peraturan tentang perdagangan manusia 

13. Memperluas program pelatihan untuk petugas dinas luar negeri diseluruh 

kedutaan besar kenegaraan terutama di sejumlah wilayah yang memiliki 

kasus perdagangan manusia yang tinggi 

14. Memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya dalam 

upaya melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan 

manusia terutama bagi negara sumber, transit, dan negara tujuan 

 

2.4 Kejahatan Sex Trafficking Filipina-Malaysia 

Perkembangan budaya migrasi di Filipina saat ini telah membawa Filipina 

menjadi salah satu negara imigran terbesar di dunia. Akan tetapi besarnya minat 

masyarakat Filipina yang ingin bekerja diluar negeri ini kemudian menyebabkan 

presentase dari sebagian besar penduduk imigran tersebut adalah imigran ilegal. 

Kondisi tersebut cukup banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri Filipina 

yang memiliki banyak perantara jasa alternatif pekerjaan diluar negeri yang 

praktis namun ilegal. Hal ini tentu saja turut memberikan kontribusi terhadap 

jumlah kasus kejahatan perdagangan manusia. Tidak sedikit dari mereka yang 

mencari pekerjaan ditipu tentang sifat pekerjaan yang telah dijanjikan 

sebelumnya. Sebagian besar identik dengan tindakan pemaksaan, manipulasi, 

kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (Asis, 2006). 

Malaysia adalah negara tujuan migran internasional (Kanapathy, 2008). 

Komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyatakan bahwa saat ini 

Malaysia menjadi rumah bagi sejumlah pengungsi  Muslim Filipina tepatnya yang 



 

berlokasi di Sabah, salah satu negara bagian Malaysia. Tahun 2007 jumlah 

pengungsi yang berada di Sabah sebanyak 70.500 orang, ditahun berikutnya tahun 

2008 jumlahnya turun menjadi 57.1944 namun sampai tahun 2013, UNHCR 

memperkirakan bahwa jumlah pengungsi Muslim Filipina di Sabah menjadi 

sekitar 800.000 orang (Mayen Jaymalln, 2014). Berikut ini merupakan gambaran 

rute perpindahan para pengungsi (migration inflow) dari Filipina ke Sabah, 

Malaysia. 

Gambar 2.4  

Arus Migrasi dari Filipina ke Sabah 

 

Sumber: Pasukan Petugas Khas Persekutuan 2001:1 dalam Azizah 2009:54. 

Wilayah Filipina bagian selatan sering digunkan untuk melewati lintas 

batas negara yaitu ke Malaysia tanpa adanya kelengkapan dokumen resmi, yaitu 

melalui kota Zamboanga, Tawi-Tawi, dan Manakalan menuju wilayah Sabah. 

Sejalan dengan hal tersebut Malaysia telah menjadi negara tujuan bagi sebagian 

besar masyarakat Filipina yang menjadi korban kasus kejahatan perdagangan 

                                                           
4 Total jumlah berdasarkan data statistik Kementerian Dalam Negeri, Filipina pada 

bulan Juni 2008 



 

manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, yaitu melalui Sabah sebagai titik masuk 

utama ke Malaysia. Berdasarkan laporan Bernama Earlier dalam surat kabar 

elektronik yaitu Malaysian Digest edisi 10 Oktober 2014, Bukit Aman D7 Anti-Vice, 

Gambling and Secret Societies Division mencatat bahwa di tahun 2012 terdapat 

12.234 pelacur ditemukan di Sabah dengan 845 orang diantaranya berasal dari 

Filipina (Soon, 2014). 

Jaringan kriminal lintas batas negara antara Filipina dengan Malaysia 

dengan tujuan ekploitasi seksual sering kali terjadi karena disebabkan oleh 

beberapa faktor. Pertama, adanya kedekatan sejarah karena kondisi geografis yang 

saling berdekatan antara penduduk Sulu di Filipina dengan penduduk Sabah di 

Malaysia. Salah satunya adalah Sitangkai, desa paling selatan Tawi-tawi di Sulu 

yang hanya berjarak sekitar 50 km dari Manakalan, desa pesisir terdekat di Sabah. 

Sehingga kemudian, pertukaran perdagangan, budaya, dan bahasa telah saling 

dipahami satu sama lain. Permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak 

migran yang tidak memiliki dokumen dapat dengan mudah masuk ke wilayah 

perbatasan tanpa diketahui. Hal ini didukung oleh lemahnya kebijakan Malaysia 

terhadap migran, terlebih lagi Malaysia bukan merupakan negara yang 

menandatangani Refugee Convention 1957 dan Refugee Protocol 1967. Artinya 

adalah Malayisa tidak memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan 

hak-hak individu dan sebagainya. 

Wilayah Sabah saat ini dikenal bukan hanya sekedar tempat wisata yang 

ada di Malaysia, namun lebih dari itu Sabah telah berkembang menjadi hotspot 

dan titik transit paling sibuk dalam kejahatan perdagangan manuisa. Data yang 



 

diperoleh dari LSM yang ada di Malaysia, menyebutkan bahwa terdapat sebelas 

kelompok kriminal khususnya di Malaysia Barat yang kemudian terlibat dalam 

kasus kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dari 

Filipina (Wong, 2004).  

Adapun kelompok kejahatan tersebut terbagi kedalam beberapa variasi 

ukuran, meskipun masih pada level yang relatif kecil. Kelompok yang paling 

banyak ditemukan adalah kelompok yang terdiri enam sampai 10 anggota, dan 

diikuti oleh kelompok lainnya yang lebih kecil yaitu antara satu sampai lima 

anggota. Meskipun demikian ada pula kelompok yang terdiri dari 11 sampai 

dengan 20 tetapi hal ini masih jarang ditemukan. Berdasarkan contoh kasus 

kejahatan terorganisir diatas yaitu dilihat berdasarkan struktur kelompok 

kejahatannya, dapat kemudian dibagi kedalam empat tahapan yang berbeda. 

Level 1 : Meliputi orang-orang yang sulit diketahui identitas 

aslinya, kecuali bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenal 

sebagai “well known powerful” di wilayah sekitar. 

Level 2 : Meliputi orang-orang yang menerima pesanan, 

menyampaikan informasi, dan memberikan arahan kepada orang-

orang yang berada di level 3. 

Level 3 : Meliputi orang-orang yang melakukan pekerjaan 

sebenarnya yaitu bertugas didalam pelaksanaan kejahatan di 

lapangan. Mereka bekerja sama dengan orang-orang di level 4. 

Pada tahapan ini mereka dikategorikan sebagai mucikari, ‘Nyonya’ 



 

atau ‘Mami’ yang memiliki kedekatan dengan pejabat instansi 

pemerintah terkait seperti instansi kepolisian dan imigrasi 

Level 4 : Terdiri dari orang-orang yang memiliki tugas untuk 

mengatur transportasi, membeli makanan untuk para korban kasus 

kejahatan perdagangan manusia dan menyampaikan informasi 

kepada level yang berada diatasnya. Mereka yang di level ini pula 

yang mencari client baru yang potensial, mengidentifikasi para 

korban yang ingin bekerja diluar negeri dengan penawaran tertentu. 

Biasanya orang-orang ini adalah para pekerja seks lokal di negara 

asal.  

Sedangkan dilihat berdasarkan jenisnya, kelompok kejahatan perdagangan 

manusia untuk tujuan eksploitasi seksual yang ada di Sabah, Malayisa dibedakan 

kedalam tiga kategori. 

1. Penganjur : adalah sebutan untuk perusahaan hiburan di Sabah. Mereka 

adalah orang-orang yang menerima perempuan yang diperdagangkan dan 

memaksa mereka untuk masuk kedalam lingkaran prostitusi. 

2. Agents : adalah sekelompok orang yang sebagian besar berasal dari agen 

tenaga kerja yang merekrut dan menjual atau bahkan menyerahkan 

perempuan ke Penganjur di Malaysia atau ke agen lainnya di Filipina. 

3. Recruiters : atau dikenal sebagai perekrut adalah orang-orang yang disewa 

oleh agen untuk mencari gadis-gadis di Filipina. Biasanya memiliki 

sasaran kepada keluarga miskin, mahasiswa di perguruan tinggi maupun 

lulusan universitas yang mencari peluang untuk bekerja di luar negeri. 



 

 

Berikut adalah contoh dari kasus perdagangan manusia dengan korban 

perempuan yang berasal dari Filipina ke Malaysia dengan tujuan untuk eksploitasi 

seksual. 

 “Sometime in the early part of the year 2005, women from Davao Del 

Norte, mostly under eighteen years old, were recruited to work as sales 

girls in Brunei. But instead they were exploited. They were confined in a 

closed and guarded room and forced into prostitution by their employers 

in Labuan, Malaysia. Two recruits luckily escaped through the help of 

their customers who felt pity for their or deal. They successfully returned 

to Davao Del Norte in the Philippines and filed a formal complaint against 

their recruiters. After preliminary investigation, warrants of arrest were 

issued by the court against the accused. Assistance was being sought for 

those left in Labuan, Malaysia. When this matter came to my attention, I 

immediately contacted a Malaysian friend to see if he could be of help. He 

immediately flew to Malaysia and through his connections there, he was 

able to bring the women back to Manila” (www.unodc.org) 

 

“Sometime on June 3 2005, the accused recruited a certain Lolita Plando, 

a 23 year old, single woman from Zamboanga City, as restaurant 

entertainer. On June 6 2006 she left the port of Zamboanga City for 

Sandakan,Malaysia. She was brought to a restaurant in Labuan, Malaysia 

which turned out to be a prostitution. Prostitutes were paid MYR300 

(Malaysian Ringgits) for short time service of which MYR50 went to the 

entertainer, and MYR500 for over night service of which MYR100 went to 

the entertainer. Lolita worked at Piper Club from June 14 to July 8, 2005. 

She had at least one customer a night and at most she had around five 

customers a night. On July 9 2005 she was lucky to contact her brother-in-

law, an Indonesian national, who helped her escape and brought her back 

to Zamboanga City. After filing the omplaint, the police apprehended the 

accused this case. After a full-blown trial which lasted only for four 

months the court sentenced the accused to life imprisonment and a fine of 

PHP2,000,000 for the crime of trafficking in persons and the penalty of 

life imprisonment and a fine of PHP500,000 for the crime of illegal 

recruitment and to pay the offended party Lolita Plando jointly and 

severally the sum of PHP50,000 as moral damages and PHP50,000 as 

exemplary damages” (www.unodc.org) 

 

2.5 Kejahatan Sex Trafficking Filipina-Indonesia 



 

Dalam hubungannya dengan kasus kejahatan perdagangan manusia 

khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, Filipina dan Indonesia sama-sama 

dikategorikan sebagai negara sumber dan juga sebagai negara transit dan dalam 

lingkup yang lebih sempit juga sebagai negara tujuan. Artinya adalah bahwa 

hubungan diantara keduanya tidak secara langsung memiliki sebab akibat seperti 

Filipina dan Malaysia, akan tetapi Filipina dan Indonesia memiliki kedudukan 

yang sama sebagai negara penyedia perempuan dan anak-anak yang 

diperdagangkan untuk masuk kedalam jaringan prostitusi, dan kedua negara sering 

dijadikan tempat transit bagi satu sama lain dalam mengirim korbannya ke negara-

negara besar disekitar kawasan Asia.  

 Pada dasarnya, meningkatnya jumlah kasus Sex Trafficking terutama yang 

melibatkan Filipina dan Indonesia sebagai negara sumber adalah karena jumlah 

pariwisata seks atau sex tourism yang dialami kedua negara cenderung meningkat, 

sehingga akan turut meningkatkan jumlah permintaan perempuan dan anak-anak 

untuk dieksploitasi. Bahkan pariwisata seks telah menjadi bisnis yang 

menguntungkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Organisasi Buruh 

Internasional menunjukan bahwa dua sampai empat belas persen dari produk 

domestik bruto Filipina dan Indonesia berasal dari pariwisata seks (Fayen Wong, 

2005). Di Indonesia sendiri keuntungan dari adanya jaringan sindikat perdagangan 

manusia dan prostitusi mencapai US$ 1,2 sampai dengan US$ 3,3 miliar per 

tahun, atau setidaknya menyumbang 0,8 hingga 2,4 persen dari GDP di Indonesia. 

Jakarta sendiri sebagai ibukota negara menyumbang keuntungan mencapai US$ 

191 Juta per tahun (Rahardiyanto, 2008). 



 

 Selain itu, sebagai negara transit Filipina dan Indonesia memiliki masalah 

perbatasan yang kemudian turut meningkatkan kasus perdagangan manusia pada 

umumnya. Lemahnya pengawasan di setiap wilayah perbatasan menjadi faktor 

pendukung berkembangnya jaringan kejahatan tersebut. Menurut para ahli, sekitar 

71 persen  dari orang yang diselundupkan diangkut melalui udara melalui 

penerbangan komersial, 29 persen lainnya diangkut melalui laut yaitu dengan 

menggunakan perahu dan kapal nelayan untuk kemudian sebagian jalur keluar 

masuk negara terkait5 (www.unafei.or.id). Biasanya, korban diangkut dengan 

memanfaatkan visa perjalanan turis untuk masuk ke Filipina, setelah tinggal 

beberapa waktu, korban kembali diangkut ke pasar tujuan. Adapun wilayah yang 

digunakan sebagai pintu keluar adalah di bagian selatan Filipina tepatnya melalui 

kota Zamboanga, yaitu dengan menggunakan kapal penumpang komersial menuju 

Bongao dan Sandakan untuk kemudian menuju Malaysia. Kota Davao Palawan, 

dan Tawi-Tawi, digunakan sebagai jalur keluar orang-orang yang diperdagangkan 

menuju Indonesia melalui pulau terluar di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pulau 

Miangas 6. (www.unodc.org).  

Terdapat dua rute lainnya selain melalui Zamboanga ke Miangas, jalur 

aktivitas kejahatan perdagangan manusia dari Indonesia ke Filipina maupun 

sebaliknya sebagai tempat trasit. Pertama, seluruh korban perdagangan manusia di 

                                                           
5 Data diambil berdasarkan laporan  Assistant Chief State Prosecutor, Departemen 

Hukum, Filipina yaitu Hon. Severino H. Gaña, Jr. Melalui beberapa pengalaman 

tentang investigasi dan penuntutan sejumlah kasus perdagangan manusia dan 

penyelundupan orang dengan fokus memberikan hukuman bagi traffickers 
 
6 Data diambil dari Executive Summary survei ahli pemerintah dan penegak 

hukum Komisi Kepolisian Nasional, Republik Filipina sebagai bagian dari 

rencana program global PBB terhadap perdagangan manusia  

http://www.unafei.or.id/
http://www.unodc.org/


 

Filipina akan berasal dan berakhir di lokasi Mindanao Selatan dekat kota General 

Santos, kemudian mengarah ke Indonesia melalui pulau-pulau kecil seperti Pulau 

Tahuna, terletak dibagian ujung timur Sulawesi. Dari Tahuna, rute yang diambil 

menuju jalur selatan yang secara langsung akan bertemu dengan kota-kota 

pelabuhan di Indonesia seperti Manado atau Bitung. Kedua, rute ini biasanya 

menjadi pilihan ketika pelabuhan Bitung terdapat operasi penjagaan, jalur yang 

diambil sama-sama melalui Mindanao Selatan dan berhenti di Pulau 

Kakarekelong, pulau tersebut sudah masuk wilayah Indonesia. Dari pulau tersebut 

kapal akan mengarah kebagian timur Indonesia yaitu di Ternate tepatnya di 

Halmahera, dan bergerak ke arah barat daya untuk menuju titik akhir yaitu 

Sulawesi Tengah (Comer, 2015). 

 Kota Davao dan pulau Miangas telah menjadi daerah perbatasan antara 

Filipina dan Indonesia, yaitu sebagai pos lintas batas negara atau Border Crossing 

Station (BCS) sesuai dengan kesepakatan dari Border Crossing Agreement (BCA) 

kedua belah pihak. Permasalahan yang muncul kemudian di daerah perbatasan 

tersebut adalah banyaknya kelompok warga negara Indonesia yang melewati lintas 

batas negara untuk masuk ke negara Filipina. Kondisi yang sudah lama 

terjadi diatas turut menimbulkan kerentanan terhadap kasus kejahatan lintas batas 

negara seperti perdagangan manusia. Terlebih lagi kota Davao di wilayah 

Zamboanga merupakan salah satu pusat prostitusi yang ada di Filipina. Sensus 

Filipina pada tahun 2000 melaporakan bahwa setidaknya terdapat 7.200 WNI 

yang tinggal dan menetap di kota Davao sebagai WNI ilegal. Di tahun 2004 

jumlah WNI ilegal di wilayah tersebut naik menjadi 7.946 dan sampai tahun 2012 



 

sampai dengan tahun 2014 jumlahnya menurun sekitar 6.000 WNI (Tan dan 

Dobbs, 2014).  

 Seperti layaknya Filipina, di Indonesia zona perbatasan wilayah dengan 

negara lain juga berperan penting sebagai daerah transit dalam memulai jaringan 

perdagangan manusia ke negara-negara tujuan. Selain pulau Miangas di Sulawesi 

Utara, terdapat setidaknya 16 provinsi yang biasanya digunakan sebagai transit 

perdagangan manusia di Indonesia, antara lain adalah Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, dan Riau tepatnya di daerah Entikong, Nunukan, dan Batam 

sebagai titik transit masing-masing (Eddyono, 2005).  

  Data dari Angkatan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan 

menunjukan bahwa di tahun 2005 saja orang-orang yang tercatat bergerak 

melintasi daerah perbatasan tersebut sebanyak 70.600 orang dan di awal tahun 

2015 jumlah orang tanpa dokumen resmi dan lengkap yang melewati perbatasan 

Filipina-Indonesia sebanyak 126.000 orang. Banyak kemudian para korban yang 

dipalsukan dokumennya terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proses 

pemalsuan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah di wilayah transit sehingga 

memudahkan para korban untuk bisa lolos melintasi lintas batas negara (Eddyono, 

2005). 

 

 

 

 

 




