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ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( TINJAUAN 

KASUS NO.1554/PID.B/2012 PN.MEDAN) 

 

ABSTRAK 

 

Rahmayanti 

 

 Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur 

dalam Pasal 297 KUHP, yang selanjutnya diatur dalam Keppres RI No.36 Tahun 1990 

Tentang Ratifikasi Konvensi anak (Convention on the Rights of thr child),Undang-Undang 

RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain 

memerangi kejahatan perdagangan orang Rencana Aksi Nasional (RAN) tersebut juga 

berorientasi terhadap masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan danketrampilan, 

kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang bersifat 

yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif 

yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang 

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. 

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan 

dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal 

yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan 

orang serta perangkat hukum yang telah tersedia. 

 Perdagangan Orang (Human Trafficking) dilatar belakangi berbagai faktor yaitu 

faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf yang 

tinggi, penegakan hukum, sarana dan koordinasi, faktor media massa, dan masyarakat 

serta dibekali dengan modus operandi pelaku yang beragam. Melihat berbagai dampak 

yang terjadi akibat tindak pidana perdagangan orang dan dianggap sebagai suatu tindak 

pidana yang bersifat khusus (Lex Specialis), maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

Tentang Pelaku Tindak Pidana Perdangan Orang (PTPPO) lahir sebagai payung hukum 

untuk melindungi korban dan menindak tegas para pelaku Tindak Pelaku Perdangan 

Orang (TPPO). Penerapan undang-undang ini mengikat berbagai elemen, baik oleh 

aparat hukum, pemerintah dan masyarakat.  

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang 
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A. Latar Belakang 

Tindak Pidana secara 

Universal dapat dilakukan oleh 

semua subjek hukum baik dalam 

bentuk Tindak Pidana Umum 

maupun Tindak Pidana Khusus.Teori 

pemidanaan di Indonesia seakan-

akan tidak menjamin perbuatan 

tindak pidana tidak terjadi, setiap 

harinya terjadi perbuatan pidana di 

Indonesia baik di daerah terpencil 

maupun daerah perkotaan. 

Perdagangan orang (Human 

Trafficking) merupakan salah satu 

kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crime), terorganisir (organized), dan 

lintas negara (transnational) 

sehingga dapat dikategorikan sebagai 

transnational organized crime
1
. 

Di Indonesia merupakan 

salah satu lumbung trafficking dari 

negara-negara Asia. Dalam sejarah 

                                                           
1
 Farhana Aspek Hukum 

Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2010, hlm 1 

bangsa indonesia perdagangan orang 

pernah ada melalui perbudakan atau 

perhambaan. Pada saat itu kekuasaan 

raja bersifat agung dan mulia serta 

tidak terbatas, hal ini tercemin dari 

banyaknya selir yang 

dimilikinya.Tetapi pada era modren 

saat ini korban perdagangan orang 

biasanya ditipu, diberlakukan tidak 

manusiawi dan dieksploitasi
2
. 

Perdagangan dipandang 

sebagai pemindahan perempuan 

secara paksa ke luar negeri untuk 

tujuan prostitusi, dengan sejumlah 

konvensi terdahulu mengenai 

perdagangan hanya memfokuskan 

pada aspek ini. Namun kemudian 

perdagangan didefinisikan sebagai 

perpindahan manusia (khususnya 

perempuan dan anak), dengan atau 

tanpa persetujuan orang 

                                                           
2
 Kuntjoro, Memahami Pekerja 

Seks sebagai Korban Penyakit Sosial, 

Jakarta : Jurnal Perempuan No. 36/ 2004 

Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan 

pertama, Juli 2004, hlm 7 
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bersangkutan, di dalam suatu negara 

atau ke luar negeri, untuk semua 

bentuk perburuhan yang eksploitatif, 

tidak hanya prostitusi dan 

perbudakan yang berkedok 

pernikahan (servile marriage), 

sehingga memperluas definisi itu 

untuk mencakup lebih banyak isu 

dan jenis kekerasan. 

Human 

traffickingadalah perekrutan, 

pengiriman, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan 

orang, dengan cara ancaman atau 

penggunaan kekerasan atau bentuk 

pemaksaan lainnya, penculikan, 

penipuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi kerentanan 

atau pemberian atau penerimaan 

pembayaran atau keuntungan untuk 

memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi mencakup, minimal, 

eksploitasi pelacuran orang lain atau 

bentuk lain dari eksploitasi seksual, 

kerja atau layanan paksa, perbudakan 

atau praktek serupa perbudakan, 

penghambaan atau pengambilan 

organ tubuh
3
. 

Perdagangan orang berbeda 

dengan penyeludupan orang (people 

smuggling).Penyelundupan orang 

lebih menekankan pada pengiriman 

orang secara illegal dari suatunegara 

ke negara lain yang menghasilkan 

keuntungan bagi penyelundup, dalam 

arti tidakterkandung adanya 

eksploitasi terhadapnya. Mungkin 

saja terjadi timbul korban 

dalampenyelundupan orang, tetapi 

itu lebih merupakan resiko dari 

kegiatan yang dilakukan danbukan 

merupakan sesuatu yang telah 

diniatkan sebelumnya. Sementara 

kalauperdagangan orang dari sejak 

                                                           
3
Rosenberg, Ruth. 

2003.Perdagangan Perempuan dan Anak. 

ICMC. Jakarta. Halaman 50 
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awal sudah mempunyai tujuan yaitu 

orang yang dikirimmerupakan obyek 

ekploitasi. Penipuan dan pemaksaan 

atau kekerasan merupakan unsuryang 

esensil dalam perdagangan orang. 

Manakalah perdagangan 

manusia dibicarakan, pelaku 

perdagangan kerap digambarkan 

sebagai bagian dari organisasi 

kejahatan lintas batas yang 

terorganisasi.Meski gambaran ini 

mungkin saja benar dalam sebagian 

kasus, banyak pelaku perdagangan 

yang juga jelas-jelas diketahui bukan 

bagian dari kelompok kejahatan 

terorganisasi; sebagian beroperasi 

secara independen, sementara 

sebagian lagi merupakan tokoh 

terhormat dalam komunitas 

mereka.Setiap sector di mana 

perdagangan terjadi juga memiliki 

kelompok aktornya sendiri di 

dalamnya.Sebagaimana tidak semua 

perempuan dan anak yang terlibat 

dalam sektor-sektor ini adalah 

korban perdagangan, demikian juga 

tidak semua aktor adalah pelaku 

perdagangan.Namun banyak dari 

mereka yang menjadi pelaku 

perdagangan dan sebagian mungkin 

terlibat langsung dalam perdagangan 

perempuan dan anak dan bahkan 

tidak menyadarinya.Di bawah ini 

adalah uraian singkat berbagai 

kategori oknum dan organisasi yang 

terlibat dalam perdagangan 

perempuan dan anak di Indonesia. 

Perdagangan orang 

melibatkan laki-laki, perempuan dan 

anak-anakbahkan bayi sebagai 

“korban”, sementara agen, calo, atau 

sindikat bertindaksebagai yang 

“memperdagangkan (trafficker)”. 

Para germo, majikan atau 

pengelolatempat hiburan adalah 

“pengguna” yang mengeksploitasi 

korban untuk keuntunganmereka 

yang seringkali dilakukan dengan 
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sangat halus sehingga korban 

tidakmenyadarinya. Termasuk dalam 

kategori pengguna adalah lelaki 

hidung belang ataupedofil yang 

mengencani perempuan dan anak 

yang dipaksa menjadi pelacur, 

ataupenerima donor organ yang 

berasal dari korban perdagangan 

orang
4
. 

Berbagai hal yang 

menyebabkan perbuatan tindak 

pidana perdagangan orang terjadi, 

Salah satunya kemiskinan yang 

struktural seperti tidak dapat 

mengikuti kenaikan harga bahan 

pokok sehingga memaksa mereka 

untuk mengirim anggota keluarganya 

bekerja dan rentang menjadi korban 

eksploitasi. 

Dalam perkembangannya, 

perdagangan orang telah menjadi 

bisnis yang kuat dan lintasnegara 

karena walaupun ilegalhasilnya 

                                                           
4
Ibid, halaman7 

sangat menggiurkan, merupakan 

yang terbesarke tiga setelah 

perdagangan obat-obatan terlarang 

dan perdagangan senjata. 

Sehinggatidak mengherankan jika 

kejahatan internasional yang 

terorganisir kemudian 

menjadikanprostitusi internasional 

dan jaringan perdagangan orang 

sebagai fokus utamakegiatannya. 

Mereka tergiur dengan keuntungan 

bebas pajak dan tetap 

menerimaincome dari korban yang 

sama dengan tingkat resiko kecil. 

Seperti halnya bisnis narkobayang 

beromset besar dan sangat 

menguntungkan serta bebas pajak 

pula, perdaganganorang pada 

dasarnya adalah bagian dari shadow 

economy: berjalan dengan tak 

terlihat,amat menguntungkan tetapi 

juga merupakan perbuatan kriminal 

yang sangat jahat.Untuk memerangi 

kejahatan transnasional terorganisir 
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dengan sumber daya yang 

kuatseperti itu, diperlukan komitmen 

Pemerintah yang lebih kuat, 

bertindak dengan langkah-

langkahyang terencana dan konsisten 

serta melibatkan jaringan luas baik 

antar daerah didalam negeri maupun 

dengan pemerintah negara sahabat 

dan lembaga internasional
5
. 

Sejak awal Indonesia telah 

mengkriminalisasikan perdagangan 

orang yang diatur dalam Pasal 297 

KUHP, yang selanjutnya diatur 

dalam Keppres Nomor 88 Tahun 

2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak dan gugus 

tugas yang beranggotakan lintas 

sektoral untuk implementasinya. 

Selain memerangi kejahatan 

perdagangan orang RAN tersebut 

juga berorientasi terhadap masalah 

kemiskinan, kurangnya pendidikan 

                                                           
5
Ibid, halaman 8 

danketrampilan, kurangnya akses, 

kesempatan dan informasi, serta 

nilai-nilai sosial budaya. 

Berlangsungnya lalu lintas 

perdagangan orang menjadi semakin 

memprihatinkan dan menyedihkan 

dimana memperlakukan korban 

selayaknya barang yang semata 

sebagai komoditi yang dibeli, dijual, 

dikirim dan dijual belikan dan 

berdampak pada proses 

pembangunan sumber daya manusia 

Indonesia yang berpotensi dan 

berkualitas. Oleh karena hal tersebut 

sudah seharusnya tindak kejahatan 

perdagangan orang segera 

ditanggulangi dan upaya 

perlindungan dilakukan secara 

khusus.Salah satunya dengan 

penerapan Undang-Undang yang 

mengatur tindak pidana perdagangan 

orang, yang dapat tercermin pada 

putusan pengadilan yang 
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memberikan efek jera bagi pelaku 

dan memenuhi rasa keadilan. 

Dasar Hukum yang 

digunakan Dalam penelitian ini 

mengenai Tindak Pidana 

Perdagangan Orang :  Keppres RI 

No. 36 Tahun 1990 Tentang Keppres 

RI No. 36 Tahun 1990 Tentang 

Ratifikasi Konvensi Hak Anak 

(Convention on the Rights of the 

child), Undang-Undang RI Nomor 

21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Beberapa tahun terakhir ini, 

pihak yang berwajib telah banyak 

melakukan tindakan hukum kepada 

para trafficker dan memproses 

mereka secara hukum serta 

mengajukannya ke Pengadilan. 

Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan, 

advokat/pengacara dan pengamat 

yang peduli terhadap masalah 

perdagangan orang mengeluhkan 

adanya kendala di bidang perundang-

undangan yang menyebabkan 

hukuman yang diberlakukan kepada 

trafficker tidak cukup berat dan tidak 

menimbulkan efek jera bagi mereka.  

Menurut Harkristuti 

Harkrisnowo (2003), pengaturan 

tentang perdagangan orang dalam 

perundang-undangan Indonesia yang 

ada, dinilai sangat kurang memadai 

dikaitkan dengan luasnya pengertian 

tentang perdagangan orang sehingga 

tidak dapat digunakan untuk 

menjaring semua perbuatan dalam 

batasan yang berlaku sekarang. 

Menurutnya, ada beberapa pasal 

dalam KUHP yang dapat digunakan 

untuk menjaring sebagian perbuatan 

perdagangan orang walaupun tak 

lepas dari berbagai kelemahan.  

Pasal 297 KUHP secara 

khusus mengatur perdagangan 

perempuan dan anak laki-laki 

dibawah umur. Dilihat dari sudut 
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korbannya, hampir seluruh kasus 

yang ditemukan korbannya adalah 

perempuan dan anak-anak di bawah 

umur, termasuk bayi. Hanya 

sebagian kecil kasus yang 

menyangkut tenaga kerja Indonesia, 

yang korbannya juga laki-laki 

dewasa yang berarti tidak masuk 

dalam korban yang dilindungi oleh 

pasal 297 KUHP. Melihat kondisi 

yang terjadi sekarang ini, yaitu 

dengan adanya korban laki-laki 

dewasa maka selayaknya peraturan 

ini diperluas dan tidak membatasi 

korbannya hanya pada wanita dan 

anak laki-laki di bawah umur saja. 

Kelemahan lain dari pasal 297 

KUHP ini adalah hanya membatasi 

ruang lingkup pada eksploitasi 

seksual, artinya pasal ini baru dapat 

menjaring perdagangan manusia 

apabila korbannya digunakan untuk 

kegiatan yang bersifat eksploitasi 

seksual, padahal ada bentuk-bentuk 

eksploitasi lain yang. 

Hal tersebut yang melatar 

belakangi skripsi ini membahas 

permasalahan tindak pidana 

perdagangan orang yang berjudul 

“Analisis Yuridis TerhadapTindak 

Pidana Perdagangan Orang (Tinjauan 

Kasus No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan 

hukum perdagangan orang 

berdasarkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 ? 

2. Bagaimana upaya 

penanggulangan perdagangan 

orang berdasarkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 ? 

3. Bagaimana kebijakan hukum 

terhadap tindak pidana 

perdagangan orang sesuai 

dengan tinjauan kasus NO. 

1554/PID.B/2012PN.MDN ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan 

hukum perdagangan orang 

menurut Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 

2. Untuk mengetahui upaya 

penanggulangan perdagangan 

orang menurut Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 

3. Untuk mengetahui kebijakan 

hukum terhadap tindak pidana 

perdagangan orang sesuai dengan 

tinjauan kasus NO. 

1554/PID.B/2012PN.MEDAN 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis yaitu : penulisan 

ini dapat menjadi bahan kajian 

terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan serta menambah 

wawasan khususnya mengenai 

tindak pidana perdagangan orang 

2. Manfaat praktis yaitu : dapat 

menjadi sumbangsih dan bahan 

masukan bagi pemerintah, aparat 

hukum, juga sebagai informasi 

bagi masyarakat tentang tindak 

pidana perdagangan orang 

 

E. Keaslian Skripsi 

Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dan hasil penelitian 

yang telah dilakukan penulis, 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Yuridis Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Tinjauan KasusNo. 

1554/PID.B/2012.PN.Medan)” 

khususnya di Lingkungan Program 

Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Prima Indonesia, belum pernah 

dilakukan.Dengan demikian 

penelitian ini merupakan hal yang 

baru dan asli karena sesuai dengan 

asas-asas keilmuan yang jujur, 

rasional, objektif dan 

terbuka.Sehingga penelitian ini dapat 
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dipertanggungjawabkan 

kebenarannya secara ilmiah dan 

terbuka untuk kritikan-kritikan yang 

sifatnya membangun terkait dengan 

topik dan permasalahan dlam 

penelitian ini. 

 

F. Kerangka Teoritis Dan 

Konsepi 

1. Kerangka Teoritis 

Teori yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teori tanggung 

jawab hukum yang dikemukakan 

oleh Hans Kelsen yang mengatakan 

bahwa seseorang bertanggung jawab 

atas suatu perbuatan tertentu atau 

bahwa ia memikul tanggung jawab 

hukum atas sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan
6
. 

Hans Kelsen juga 

mengatakan bahwa hukum telah 

menentukan pola perilaku tertentu, 

maka setiap orang seharusnya 

                                                           
6
 M. Solly, Op.Cit, Hal. 80 

berperilaku sesuai pola yang 

ditentukan itu atau setiap orang harus 

menyesuaikan diri dengan apa yang 

telah ditentukan
7
.  

Konsep kewajiban hukum 

juga merupakan pasangandarikonsep 

norma hukum, bahkan pada awal 

karyanyaKelsenmenyebutkannorma 

hukum sebagai kewajibanhukum 

karenadalam setiap norma selalu 

menimbulkankewajiban hukum 

tertentu.Namun hubungannya lebih 

kompleks karena normahukum 

memiliki struktur yang lebih 

complicated dibanding normamoral. 

Norma hukum tidak menunjukkan 

pada perbuatansatu individu seperti 

norma moral. Norma hukum 

setidaknyamenunjuk pada perbuatan 

dua individu, yaitu pelaku atau yang 

mungkinmelakukan delik atau 

deliquent dan individu yang 

harusmelaksanakan sanksi. Jika 

                                                           
7
Ibid 
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sanksi dikenakan 

terhadapindividulain selain 

deliquent, maka norma 

hukummenunjukpada tigaindividu.  

Suatu konsep terkait dengan 

konsep kewajiban hukum adalah 

konsep tanggungjawab 

hukum(liability). Seseorang 

dikatakan secara hukum 

bertanggungjawab untuk suatu 

perbuatan tertentu adalah bahwa dia 

dapat dikenakan suatu sanksi dalam 

kasus perbuatan yang berlawanan. 

Normalnya, dalam kasus sanksi 

dikenakan terhadap deliquent adalah 

karena perbuatannya sendiri yang 

membuat orang tersebut harus 

bertanggungjawab. Dalam kasus ini 

subyek resposibility dan subyek 

kewajiban hukum adalah sama. 

Menurut teori tradisional, terdapat 

dua macam pertanggungjawaban 

yang dibedakan, yaitu 

pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (based onfault) dan 

pertanggungjawaban mutlak.  

Berdasarkan definisi 

kewajiban hukum tersebut, 

makanorma hukum yang 

mewajibkan subyek untuk 

tidakmelakukandelik dengan 

memberikan sanksi jika 

dilakukan,tidakmembebankankewaji

ban hukum eksekusi sanksi atau 

aplikasisanksi itu sendiri. Hakim 

dapat diwajibkansecara hukum 

mengeksekusisanksi hanya jika 

terdapat norma lebih lanjut 

yangmemberikan sanksi 

terhadaptidak adanya eksekusi atas 

sanksipertama. Jadi tidakdiharuskan 

oleh norma yang mengatur delikdan 

sanksi itu sendiri. Maka harus ada 

dua norma yang berbeda,pertama 

menyatakan bahwa suatu organ harus 

mengeksekusisuatu sanksi terhadap 

subyek, dan kedua yang 

menyatakanbahwa organ lain harus 
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mengeksekusi sanksi terhadap 

organpertama jika sanksi pertama 

tidak dieksekusi. 

Jika norma hukum 

diekspresikan dengan 

menyatakanbahwa kondisi tertentu 

terpenuhi maka organ harus 

memerintahkanpelaksanaan sanksi, 

maka kata harus hanya 

bermaknasecara spesifik bahwa 

sanksi telah ditetapkanatau 

ditentukandalam norma. Maka 

konsep kewajiban hukum juga 

mengimplikasikansuatu 

keharusan.Bahwa seseorang 

diharuskansecarahukum atas 

tindakantertentu berarti bahwa suatu 

organharus mengaplikasikansuatu 

sanksi kepadanya jika 

bertindaksebaliknya.Tetapi konsep 

kewajiban hukum berbeda 

dengankewajiban moral berdasarkan 

fakta bahwa kewajiban hukumbukan 

merupakan tuntutan norma yang 

harus dipenuhi.Kewajibanhukum 

adalah perbuatan dengan mana jika 

dilakukanberarti menghindari delik, 

yaitu kebalikandari 

perbuatanyangmembentuk suatu 

kondisi adanya sanksi. 

Jika dikatakan bahwa 

kewajiban hukum atas 

keharusandilakukan, maka 

keharusan ini merupakan 

epifenomenadarikeharusan sanksi. 

Pernyataan ini 

mempresuposisilamnormahukum,ter

bagi menjadi dua norma yang 

terpisah atau 

duapernyataankeharusan. Yang 

pertamaadalah keharusan 

yangmengakibatkan individu tertentu 

menyesuaikan tindakannya,yang 

kedua adalah keharusan yang 

mengakibatkan individu lain 

dilanggar.Norma yang pertama 

tergantung kepada normakedua yang 

menetapkan sanksi. Hubungan antara 
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norma primerdan sekunder dapat 

diekspresikan sebagai 

ketergantungan.Norma kedua disebut 

sebagai norma primer (primarynorm) 

dannorma pertama adalah norma 

sekunder(secondarynorm). 

Teknik hukum terkini 

menghendaki suatu pembedaanantara 

kasus ketika tindakan individu telah 

direncanakandandimaksudkan untuk 

efek tertentu dari perbuatantersebut 

dankasusketika tindakan seorang 

individumembawa akibat 

harmfultanpa direncanakan atau 

dimaksudkan demikian oleh 

pelaku.Ide keadilan 

individualismensyaratkan bahwa 

suatu sanksiharusdiberikan kepada 

tindakan individu hanya jika 

harmfuleffectdari perbuatan tersebut 

telah direncanakan dan 

dimaksudkandemikian oleh individu 

pelaku, dan maksud tersebut 

merupakanperbuatan terlarang. 

Akibat yang oleh legislatordianggap 

sebagaiharmful mungkin secara 

sengaja dilakukanoleh individutanpa 

maksud menyakiti individu lain. 

Sebagaicontohnya,seorang anak 

mungkin membunuhayahnyayang 

sakitnya tidaksembuh-sembuh 

dengan tujuan untuk menghentikan 

penderitaan.Maka maksudanak atas 

kematian ayahnyatersebut 

adalahbukantindakan yang terlarang 

(malicious). 

Pernyataan bahwa seorang 

individu diharuskan secarahukum 

untuk perbuatan tertentu adalah suatu 

penekanan tentangisi suatu norma 

hukum, bukan tentang peristiwa 

nyata,khususnya bukan tentang sikap 

mental individu tersebut. 

Dalammenentukan kewajiban, yaitu 

dengan memberikan sanksi pada 

pelanggaran kewajiban (delik), 

aturan hukum 

mungkindenganmaksud agar 
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individu memenuhi 

kewajibannyakarena takutakan 

sanksi. Tetapi pertanyaan apakah 

orang benar-benar takutatau tidak 

terhadap sanksi dalam 

melaksanakankewajibannyatidak 

relevan bagi teori hukum. Jika 

keharusanhukum 

diekspresikandengan mengatakan 

bahwa seorangindividu terikatdengan 

aturan hukum, model ekspresiini 

tidak boleh dipahamisecara 

psikologis bahwa hal 

tersebutmerupakan motif 

perbuatannya.Ini hanya 

bermaknabahwa dalam suatu norma 

hukumyang valid, 

perbuatantertentudari individu terkait 

dengan suatusanksi. Pernyataan 

hukumbahwa seorang individu 

diharuskansecarahukum atas 

perbuatan tertentu mengikat 

walaupunjikaindividu tersebut tidak 

peduli bahwa dia 

diharuskan.Bahkandalam hukum 

positif terdapat kemungkinan di 

mana individuyang diharuskanoleh 

norma hukum tidakmungkin 

dapatmengetahui norma tersebut, 

yaitu dalamkasus norma yangberlaku 

surut. 

2. Kerangka Konsepsi 

Tindak pidana merupakan 

suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, 

sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum 

pidana.Tindak pidana mempunyai 

pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit 

dalam lapangan hukum pidana, 

sehingga tindak pidana haruslah 

diberikan arti yang bersifat ilmiah 

dan ditentukan dengan jelas untuk 

dapat memisahkan dengan istilah 
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yang dipakai sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat
8
. 

Tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut
9
. 

Tindakpidana perdagangan 

orang menurut protocol PBB, yaitu 

kegiatan mencari, mengirim, 

memindahkan, menampung atau 

menerima tenaga kerja dengan 

ancaman kekerasan atau bentuk-

bentuk pemaksaan lainnya, dengan 

cara menipu, memperdaya termaksud 

membujuk dan mengiming-imingi 

korban, menyalahgunakan 

kekuasaan, wewenang atau 

memanfaatkan ketidaktahuan, 

keingintahuan, kepolosan, 

ketidakberdayaan, dan tidak adanya 

                                                           
8
Kartonegoro, 2010, Diktat Kuliah 

Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa 

Jakarta, hal 62 
9
Moeljatno, 1987, Asas-asas 

Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal 54 

perlindungan terhadap korban, atau 

dengan memberikan atau menerima 

pembayaran atau  imbalan untuk 

mendapatkan izin/persetujuan dari 

orang tua wali, atau orang lain yang 

mempunyai wewenang atau kuasa 

atas diri korban dengan tujuan untuk 

memeras tenaga korban atau 

mengeksploitasi
10

. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi 

ini adalah yuridis normatif.Penelitian 

yang bersifat yuridis normatif adalah 

metode penelitian yang mengacu 

pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-

undangan
11

.Dalam penelitian yuridis 

normatif yang dipergunakan adalah 

                                                           
10

United Nation. 2000. Protocol To 

Prevent, Suppress And Punish Trafficking In 

Persons, Especially Women And Children, 

Supplementing The United Nations 

Convention Against Transnational 

Organized Crime 
11

 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hal.14 
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merujuk pada sumber bahan hukum, 

yakni penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat 

dalam berbagai perangkat hukum. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Adapun data sekunder yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan 

(library research) bertujuan untuk 

mendapatkan konsep-konsep, teori-

teori dan informasiinformasi serta 

pemikiran konseptual dari peneliti 

pendahulu baik berupa peraturan 

perundang-undangan dan karya 

ilmiah lainnya. Data sekunder 

Penelitian yang digunakan terdiri 

dari :
12

 

1. Bahan hukum primer yakni 

bahan hukum yang terdiri 

dari aturan hukum yang 

terdapat pada berbagai 

perangkat hukum atau 

peraturan perundang-

                                                           
12

 Jhonny Ibrahim, Teori dan 

Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia, Surabaya, 2006, hal.192 

undangan berkaitan dengan 

tindak pidana perikanan, 

pelayaran dan kelautan 

serta undang-undang 

berkaitan dengan sumber 

daya kelautan.  

2. Bahan hukum sekunder 

adalah bahan hukum yang 

diperoleh dari buku teks, 

jurnal-jurnal, pendapat 

sarjana, dan hasil-hasil 

penelitian.  

3. Bahan hukum tersier 

adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna 

terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder seperti 

kamus hukum, 

ensiklopedia,dan lain-lain. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini 

adalah studi dokumen dengan 
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penelitian kepustakaan.Dengan 

metode ini data dikumpulkan melalui 

bahan-bahan kepustakaan, beberapa 

buku-buku, majalah, dokumen-

dokumen serta sumber-sumber 

teoritis lainnya, dan hasil dari 

penelitian ini sebagai dasar 

penyelesaian dari pokok masalah 

dalam skripsi ini. 

 

4. Analisis Data 

Seluruh data yang sudah 

diperoleh dan dikumpulkan 

selanjutnya akan ditelaah dan 

dianalisis. Analisis untuk data 

kualitatif dilakukan dengan cara 

pemilihan pasal-pasal yang berisi 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

tentang tindak pidana perdagangan 

orang serta perangkat hukum yang 

telah tersedia. 

Data yang dianalisis secara 

kualitatif akan dikemukakan dalam 

bentuk uraian yang sistematis dengan 

menjelaskan hubungan antara 

berbagai jenis data, selanjutnya 

semua data diseleksi dan diolah 

kemudian dianalisis secara deskriptif 

sehingga selain menggambarkan dan 

mengungkapkan jawaban terhadap 

permasalahan yang dikemukakan 

diharapkan akan memberikan solusi 

atas permasalahan dalam penelitian 

ini. 
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A. Pengaturan Hukum 

Perdagangan Orang 

Berdasarkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 

Adapun isi dari Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

perdagangan orang adalah sebagai 

berikut : 

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 

Pasal 2 

(1) Setiap orang yang melakukan 

perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau bayaran atau 

manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, 

untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah Republik 

Indonesia, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah).  

(2) Jika perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang tereksploitasi, 

maka pelaku dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).  

 

Pasal 3 

Setiap orang yang memasukkan 

orang ke wilayah Republik Indonesia 

dengan maksud untuk dieksploitasi 

di wilayah ocial Republik Indonesia 

atau dieksploitasi di lain dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 

16 
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3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah).  

Pasal 4 

Setiap orang yang membawa warga 

Indonesia ke luar wilayah Republik 

Indonesia dengan maksud untuk 

dieksploitasi di luar wilayah 

Republik Indonesia dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah).  

Pasal 5 

Setiap orang yang melakukan 

pengangkatan anak dengan 

menjanjikan sesuatu atau 

memberikan sesuatu dengan maksud 

untuk dieksploitasi dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 

Pasal 6 

Setiap orang yang melakukan 

pengiriman anak ke dalam atau ke 

luar negeri dengan cara apa pun yang 

mengakibatkan anak tersebut 

tereksploitasi dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah).  

Pasal 7 

Jika tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
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Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 

mengakibatkan korban menderita 

luka berat, gangguan jiwa berat, 

penyakit menular lainnya yang 

membahayakan jiwanya, kehamilan, 

atau terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksinya, maka ancaman 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana dalam Pasal 2 

ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 

dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 

dan Pasal 6 mengakibatkan matinya 

korban, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama penjara seumur 

hidup dan pidana denda paling 

sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah).  

Pasal 8 

Setiap penyelenggara yang 

menyalahgunakan kekuasaan yang 

mengakibatkan terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 

6 maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi 

pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pelaku dapat dikenakan 

pidana tambahan berupa 

pemberhentian secara tidak dengan 

hormat dari jabatannya. (3) Pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dicantumkan sekaligus 

dalam amar putusan pengadilan.  

 

Pasal 9 

Setiap orang yang berusaha 

menggerakkan orang lain supaya 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, dan tindak 
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pidana itu tidak terjadi, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 6 

(enam) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp40.000.000,00 

(empat puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus 

empat puluh juta rupiah).  

Pasal 10  

Setiap orang yang membantu atau 

melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.  

Pasal 11 

Setiap orang yang merencanakan 

atau melakukan permufakatan jahat 

untuk melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagai pelaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 

6.  

Pasal 12 

Setiap orang yang menggunakan atau 

memanfaatkan korban tindak pidana 

perdagangan orang dengan cara 

melakukan persetubuhan atau 

perbuatan cabul lainnya dengan 

korban tindak pidana perdagangan 

orang, mempekerjakan korban tindak 

pidana perdagangan orang untuk 

meneruskan praktik eksploitasi, atau 

mengambil keuntungan dari hasil 

tindak pidana perdagangan orang 

dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 

6.  

 

Pasal 13 

Tindak pidana perdagangan orang 

dianggap dilakukan oleh korporasi 

apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan oleh orang-orang yang 
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bertindak untuk dan/atau atas nama 

korporasi atau untuk kepentingan 

korporasi, baik berdasarkan 

hubungan kerja maupun hubungan 

lain, bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut baik sendiri 

maupun bersama-sama. (2) Dalam 

hal tindak pidana perdagangan orang 

dilakukan oleh suatu korporasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

maka penyidikan, penuntutan, dan 

pemidanaan dilakukan terhadap 

korporasi dan/atau pengurusnya.  

Pasal 14 

Dalam hal panggilan terhadap 

korporasi, maka pemanggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat 

panggilan disampaikan kepada 

pengurus di tempat pengurus 

berkantor, di tempat korporasi itu 

beroperasi, atau di tempat tinggal 

pengurus.  

Pasal 15 

Dalam hal tindak pidana 

perdagangan orang dilakukan oleh 

suatu korporasi, selain pidana 

penjara dan denda terhadap 

pengurusnya, pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi berupa 

pidana denda dengan pemberatan 3 

(tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 

6. (2) Selain pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhkan pidana 

tambahan berupa: a. pencabutan izin 

usaha; b. perampasan kekayaan hasil 

tindak pidana; c. pencabutan status 

badan; d. pemecatan pengurus; 

dan/atau e. pelarangan kepada 

pengurus tersebut untuk mendirikan 

korporasi dalam bidang usaha yang 

sama.  

 

Pasal 16 
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Dalam hal tindak pidana 

perdagangan orang dilakukan 

oleh kelompok yang 

terorganisasi, maka setiap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang 

dalam kelompok yang 

terorganisasi tersebut dipidana 

dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 17 Jika tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 

dilakukan terhadap anak, maka 

ancaman pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

B. Faktor-Faktor Penyebab Yang 

Melatarbelakangi Terjadinya 

Tindak Pidana Perdagangan 

Orang 

Hal yang menjadi factor 

pendorong terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang adalah 

kemiskinan dan kurangnya 

pendidikan dan berkaitan juga 

dengan individu, keluarga, dan 

system social masyarakat sekitar 

korban.Masyarakat miskin 

cenderung kurang pendidikan tidak 

mengetahui motif-motif kejahatan 

yang dilakukan oleh para pelaku 

tindak kejahatan ini.Dengan 

keluguan mesyarakat awam mereka 

menyerahkan anak mereka untuk 

dibawa oleh orang asing sekalipun 

dengan iming-iming mendapat 

pekerjaan yang layak dan bisa 

merubah nasib keluarga.Realita 

seperti ini sudah sering terjadi di 

Indonesia.Kemiskinan yang mereka 

alami malah dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tertentu untuk 

kepentingan bisnis dan kepentingan 

individu semata.Perempuan dan 

anak-anak yang menjadi korban 

perdagangan orang diperjual belikan 

bagai barang yang tak berharga.Miris 
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memang kehidupan masyarakat 

miskin di Indonesia. 

Faktor-faktor ini rumit dan 

seringkali saling memperkuat satu 

sama lain. Jika melihat perdagangan 

manusia sebagai pasar global, para 

korban merupakan persediaannya, 

dan para majikan yang kejam atau 

pelaku eksploitasi seksual mewakili 

permintaan. Penyediaan korban 

didorong oleh banyak faktor 

termasuk kemiskinan, daya tarik 

standar hidup ditempat lain yang 

dirasakan lebih tinggi, lemahnya 

struktur social dan ekonomi, 

kurangnya kesempatan bekerja, 

kejahatan yang terorganisir, 

kekerasan terhadap wanita dan anak-

anak, diskriminasi terhadap wanita, 

korupsi pemerintah, ketidakstabilan 

politik, dan konflik bersenjata. 

Mereka melakukan praktek 

perdagangan orang seringkali 

menyamarkan kejahatannya dengan 

berbagai tipu muslihat, seperti 

memberikan hutang dengan syarat-

syarat tertentu yang memaksa orang 

tersebut atau keluarganya untuk terus 

menerus bekerja sebagai pelunasan 

hutang. Menjanjikan pengiriman 

tenaga kerja kekota, keluar kota atau 

keluar negeri, menjadi PRT, 

menculik dan mengaku sebagai 

ibunya. Menggunakan kedok atau 

penyalahgunaan kesempatan dalam 

kegiatan resmi seperti : 

1. Duta seni/budaya/kontes 

kecantikan 

2. Mencarikan pekerjaan yang 

menarik dengan gaji 

menggiurkan 

3. Pendidikan/pemagangan kerja 

4. Pertukaran pelajar/pemuda 

5. Perjalanan religious 

Faktor-faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana perdagangan orang 

adalah 
13

: 

                                                           
13

Suryanto. 2002. Perdagangan 

Anak Perempuan. Yogyakarta : Pada Pusat 
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1. Kemiskinan structural 

2. Bergesernya konsep produksi 

menjadi konsep rekreasi yang 

menjadikan anak-anak menjadi 

pelampiasan pemuas seksual 

orang dewasa. Dengan demikian, 

melakukan hubungan seks 

dengan anak-anak merupakan 

rekreasi seksual karena hal ini 

merupakan variasi dari aktifitas 

konvensional yang bersifat 

monoton. 

3. Para pengguna jasa pelacur anak-

anak mempunyai kepercayaan 

bahwa berhubungan seks dengan 

anak-anak dapat dianggap 

sebagai obat kuat, obat awet 

muda dan mendatangkan 

keberuntungan tertentu. 

4. Bagi orang tua didaerah tertentu 

anak diibaratkan sebagai asset 

                                                                         
Studi Kependudukan dan Kebijakan 

Universitas Gadjah Mada. Halaman 8-9 

atau dipandang sebagai dhuwit 

gedhe (uang banyak) 

5. Budaya paternalistik dan egoisme 

laki-laki yang menuntut 

pemuasan seks menyimpang 

6. Disharmonisasi keluarga 

Disamping itu juga banyak 

faktor yang mendorong orang terlibat 

dalam perdagangan manusia, yang 

dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

permintaan dan penawaran antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kemiskinan telah mendorong 

anak-anak tidak sekolah sehingga 

kesempatan untuk memiliki 

keterampilan kejuruan serta 

kesempatan kerja menyusut. Seks 

komersil kemudian menjadi 

sumber nafkah yang mudah untuk 

mengatasi masalah pembiayaan 

hidup. Kemiskinan pula yang 

mendorong kepergian seorang ibu 

sebagai tenaga kerja wanita, yang 

dapat menyebabkan anak terlantar 
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tnpa perlindungan sehingga 

beresiko terjadi korban. 

2. Keinginan untuk hidup lebih 

layak tetapi dengan kemauan yang 

minim dan kurang mengetahui 

informasi pasar kerja, 

menyebabkan mereka 

terjebakdalam lilitan hutang pada 

penyalur tenaga kerja dan 

mendorong mereka masuk dalam 

dunia prostitusi. 

3. Konsumerisme merupakan faktor 

yang menjerat gaya hidup anak 

remaja, sehingga mendorong 

mereka memasuki dunia 

pelacuran sejak dini. Akibat 

konsumerisme, berkembanglah 

kebutuhan untuk mencari uang 

banyak dengan cara mudah. 

4. Pengaruh social budaya seperti 

pernikahan diusia muda yang 

rentan perceraian, mendorong 

anak memasuki eksploitasi 

seksual komersial. 

5. Kebutuhan para majikan akan 

pekerja yang murah, penurut, 

mudah diatur, dan mudah ditakut-

takuti telah mendorong 

naiknyapermintaan terhadap 

pekerja anak 

6. Perubahan struktur sosial yang 

diiringi cepatnya 

industrialisasi/komersialisasi, 

telah meningkatkan jumlah 

keluarga menengah sehinngga 

meningkatkan kebutuhan akan 

perempuan dan anak untuk 

dipekerjakan sebagai pembantu 

rumah tangga. Dalam kondisi 

yang tertutup dari luar, anak-anak 

itu rawan terhadap penganiayaan 

baik fisik maupun psikis
14

. 

Disamping itu, pelaku tindak 

pidana perdagangan orang 

menggunakan berbagai teknik untuk 

menanamkan rasa takut pada korban 

                                                           
14

Kepres RI No.88 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan 

Anak 
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supaya bisa terus diperbudak oleh 

mereka. Ada beberapa cara yang 

dilakukan oleh para pelaku terhadap 

korban antara lain : 

1. Menahan gaji agar korban tidak 

punya uang untuk melarikan diri 

2. Menahan paspor, visa dan 

dokumen penting lainnya agar 

korban tidak dapat bergerak 

leluasa karena takut ditangkap 

polisi 

3. Memberitahu korban bahwa 

status mereka illegal dan akan 

dipenjara serta dideportasi jika 

mereka berusaha kabur 

4. Mengancam akan menyakiti 

korban atau keluarganya 

5. Membatasi hubungan dengan 

pihak luar agar korban terisolir 

dari mereka yang dapat 

menolong 

6. Membuat korban tergantung pada 

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam hal 

makanan, tempat tinggal, 

komunikasi jika mereka berada 

ditempat dimana mereka tidak 

faham bahasanya, dan tidak 

dalam perlindungan dari yang 

berwajib dan 

7. Memutus hubungan antara 

pekerja dengan keluarga dan 

teman
15

. 

 Selain cara-cara diatas yang 

kerap dilakukan oleh para pelaku 

tindak pidana perdagangan orang 

,ada beberapa bentuk tindak pidana 

perdagangan orang yang terjadi, 

khususnya pada perempuan dan 

anak-anak baik didalam  maupun 

diluar negeri. Antara lain, kerja 

paksa seks dan eksploitasi seks, 

pembantu rumah tangga, penari, 

penghibur, kedok pertukaran budaya, 

pengantin pesanan, dan penjualan 

bayi. Peril diingat bahwa kasus 

perdagangan manusia ini dapat 

                                                           
15

Irwanto, dkk. 2001. Perdagangan 

Anak di Indonesia. ILO.Jakarta. 

halaman.45 
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terjadi dalam lingkup domestic 

antara desa dan kota (urbanisasi) 

maupun lintas batas Negara (trans- 

nasional). 

 

 

 

C. Sanksi Yang Diberikan Bagi 

Pelaku Tindak Pidana 

Perdangan Orang 

Pasal 1 angka (8) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana mengatakan Hakim adalah 

pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang 

untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 

ayat (11) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana menyatakan 

putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, 

dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang. 

Sanksi pidana terhadap 

pelaku tindakan perdagangan orang 

telah diatur dalam UU No. 21 tahun 

2007 tentang pemberantasan 

perdagangan orang.Batas maksimum 

dan batas minimum memberi 

keleluasaan kepada hakim untuk 

menjatuhkan pidana bagi pelaku 

tindakan perdagangan orang. 

Terjadinya disparitas penjatuhan 

pidana pada dasarnya dimulai dari 

sanksi yang terdapat dalam UU No. 

21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan perdagangan orang 

yang mana membuka peluang karena 

adanya batas minimum dan 

maksimum pemberian hukuman, 

sehingga hakim bebas bergerak 

untuk mendapatkan pidana yang 

menurutnya tepat. 

Apabila pelaku pelaku tindak 

pidana perdagangan orang akan 
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dikenakan sanksi sesuai konsep 

hukum pembangunan, dapat merujuk 

pada Undang – Undang Nomor 21 

Tahun 2007, atau pada 

yurisprudensi. Namun dalam sistem 

hukum di Indonesia, proses 

penegakan hukum lebih mengacu 

kepada asas legalitas, yaitu 

berdasarkan peraturan hukum tertulis 

(undang – undang).Demikian juga 

hakim di Indonesia, lebih sering 

menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

aturan dalam Undang – Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Sanksi 

hukum terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Manusia berupa sanksi 

pidana penjara, pidana denda dan 

pidana tambahan. Dalam KUHP ada 

beberapa jenis dari pemberian pidana 

dalam undang-undang yang 

mengatur pidana terhadap tindak 

pidana perdagangan manusiaatau 

berkaitan dengan tindak 

pidana perdagangan manusia, 

sebagai berikut: 

1. ada pasal-pasal yang 

menggunakan sanksi pidana 

minimal sampai maksimal 

dan denda menimal sampai 

maksimal; 

2. ada pasal yang menggunakan 

sanksi pidana saja, tetapi 

tetap ada batasan minimal 

dan maksimal; 

3. ada pasal-pasal menggunakan 

sanksi pidana maksimal dan 

denda maksimal; 

4. dan pasal-pasal menggunakan 

sanksi pidana maksimal saja. 

Dalam KUHP Pasal 297 

memberikan ancaman 

pidana maksimal 6 tahun penjara 

bagi pelaku tindak 

pidana perdagangan 

manusia dirasakan terlalu ringan dan 



 
 

32 
 

tidak memenuhi rasa keadilan, 

mengingat penderitaan yang dialami 

oleh para korban yang harga diri dan 

martabatnya sebagai manusia telah di 

rampas. Selain itu, dalam ketentuan 

tersebut dirasakan tidak 

diatur ancaman pidana minimal dari 

pelaku tindak pidana perdagangan 

manusia. 

 

 

 

 

A. Pengaturan Hukum Nasional 

Mengenai Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) memuat 

beberapa pasal yang berkaitan 

dengan tindak pidana perdagangan 

orang. Walaupun setelah keluarnya 

UU No 21 tahun 2007 tentang 

PTPPO dalam Ketentuan Penutup 

Pasal 65 menerangkan bahwa Pasal 

297 dan Pasal 324 KUHP dinyatakan 

dicabut/ tidak berlaku lagi namun hal 

tersebut tidak mengurangi 

pembahasan dalam bab ini. 

Undang-Undang ini lahir 

sebagai lex spesialis yang mengantur 

tindak pidana perdagangan orang dan 

mempunyai semangat perlindungan 

korban seperti yang terdapat pada 

bab V Pasal 43 sampai Pasal 55. 

Perbudakan dan 

penghambatan dalam bentuk 

perdagangan orang juga 

dikriminalisasidalam sistem hukum 

Indonesia sebagaimana termaksut 

dalam Kitab Undang-undangHukum 

Pidana (KUHP) Pasal 297 dan Pasal 

65 Undang-undang No. 39 Tahun 

1999tentang Hak Asasi Manusia: 
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Pasal 297 KUHP: 

“Perdagangan wanita dan 

perdagangan anak laki-laki yang 

belum dewasa, diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam 

tahun”  

Pasal 65 UU No. 39 Tahun 

1999 tentang HAM: “Setiap anak 

berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari kegiatan 

eksploitasi dan pelecehan seksual, 

penculikan, perdagangan anak, serta 

dari berbagai bentuk penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya”. 

Pada tahun 2002, Indonesia 

mengesahkan Undang-undang No. 

23 Tahun 2002 tentangPerlindungan 

Anak yang juga mengkriminalisasi 

perdagangan anak dan 

eksploitasiseksual terhadap anak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 83 

dan Pasal 88. 

Pasal 83: Setiap orang yang 

memperdagangkan, menjual, atau 

menculik anakuntuk diri sendiri atau 

untuk dijual, dipidana dengan pidana 

penjarapaling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) 

tahun dandenda paling banyak Rp 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

dan palingsedikit Rp 60.000.000 

(enam puluh juta rupiah). 

Pasal 88: Setiap orang yang 

mengeksploitasi ekonomi atau 

seksual anak denganmaksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain, dipidanadengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau dendapaling banyak 

Rp 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah). 

Sikap Pemerintah RI untuk 

memerangi perdagangan orang 

dipertegas kembali dalamKeputusan 

Presiden RI No. 88 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional 

28 



 
 

34 
 

PenghapusanPerdagangan 

Perempuan dan Anak (RAN P3A), 

serta pengajuan Rencana Undang-

undangPemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang sebagai 

usul inisiatifPemerintah ke DPR RI 

pada tahun 2004. 

Dalam era otonomi, di tingkat 

propinsi dan 

kabupaten/kotadiharapkan dibentuk 

pula gugus tugas serupa yang akan 

menyusun rencana aksi 

daerah.Menteri Dalam Negeri telah 

memberikan dukungan melalui Surat 

Edaran DepartemenDalam Negeri 

No. 560/1134/PMD/2003, yang 

ditujukan kepada Gubernur dan 

Bupati/Walikota seluruh Indonesia. 

Dalam surat edaran tersebut 

diarahkan bahwa sebagai focalpoint 

pelaksanaan penghapusan 

perdagangan orang di daerah, 

dilaksanakan oleh unitkerja di jajaran 

pemerintah daerah yang mempunyai 

kewenangan menangani 

urusanperempuan dan anak, melalui 

penyelenggaraan pertemuan 

koordinasi kedinasan didaerah 

dengan tujuan: (1) Menyusun standar 

minimum dalam pemenuhan hak-hak 

anak(2) Pembentukan satuan tugas 

penanggulangan perdagangan orang 

di daerah (3)Melakukan pengawasan 

ketat terhadap perekrutan tenaga 

kerja (4) Mengalokasikan 

danaAPBD untuk keperluan tersebut. 

Peraturan ini bertujuan untuk 

memberikan Kontribusi dalam 

memberantas TPPO di Indonesia 

khususnya daerah Sumatera Utara 

dengan cara pencegahan, rehabilitasi 

dan re-integrasi perempuan dan anak 

korban perdagangan (trafficking). 

 

B. Perlindungan Saksi Dan 

Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 
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Perdagangan orang 

merupakan kejahatan yang keji 

terhadap Hak Asasi Manusia, yang 

mengabaikan hak seseorang untuk 

hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan 

pribadi, fikiran dan hati nurani, 

beragama, hak untuk tidak 

diperbudak dan lain-lain. Industry 

seks sebagai salah satu pengguna 

perdagangn orang, selain 

menimbulkan Human, Social dan 

Economic Cost yang tinggi, juga 

menyebarkan penyakit kelamin dan 

HIV/AIDS.Bagi anak yang 

dilacurkan terenggutlah peluang 

mereka untuk memperoleh 

pendidikan dan potensi 

pengembangan sepenuhnya, yang 

berarti merusak sumber daya 

manusia yang vital untuk 

pembangunan bangsa. 

Dalam perdagangan orang, 

sering karena dokumen imigrasinya 

tidak lengkap, dipalsukan, dirampas 

agen atau majikan, korbannya 

mendapat perlakuan sebagai imigran 

illegal, sehingga mereka mendapat 

ancaman hukuman.Sebetulnya 

mereka lebih memerlukan 

perlindungan dan pelayanan khusus 

karena traumatic fisik, dan psikologis 

yang dideritanya akibat kekerasan 

fisik, pelecehan seksual, dan 

pemerasan yang 

dialaminya.Perdagangan orang telah 

memasukkan banyak migrant yang 

kurang berkualitas, yang dapat 

menimbulkan banyak masalah 

dimasyarakat, dan bagi para korban 

itu sering kehilangan haknya dan 

jatuh dalam kehidupan yang tidak 

manusiawi.Perempuan dan anak 

adalah yang paling banyak menjadi 

korban perdagangan orang, 

menempatkan mereka pada posisi 

yang sanagt beresiko khususnya 

yang berkaitan dengan kesehatannya 

baik fisik maupun mental spiritual, 
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dan sangat rentan terhadap tindakan 

kekerasan, kehamilan yang tidak 

dikehendaki dan infeksi penyakit 

seksual termasuk HIV/AIDS.Kondisi 

perempuan dan anak yang seperti itu 

akanmengancam kualitas ibu bangsa 

dan generasi penerus bangsa 

Indonesia
16

. 

Penanganan korban tindak 

pidana perdagangan orang 

memerlukan system jaringan yang 

komperhensif dan melibatkan 

seluruh partisipan dalam pencegahan 

dan penanganan korban perdaganagn 

orang. Sesuai dengan Undang-

Undang No.21 Tahun 2007, korban 

berhak mendapatkan rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi, 

pemulangan,dan reintegrasi dari 

pemerintah apabila yang 

bersangkutan mengalami penderitaan 

baik fisik maupun psikis akibat 

                                                           
16

Parjoko. 2005. Penghapusan 

Perdagangan Orang (Trafficking In 

Persons) Di Indonesia. Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Jakarta. Halaman 3 

tindak pidana perdagangan orang. 

Untuk merealisasikan hak tersebut 

maka telah dibentuk mekanisme dan 

berbagai layanan, diantaranya 

melalui rumah perlindungan dan 

pusat-pusat trauma, baik milik 

pemerintah maupun yang dikelola 

oleh  masyarakat
17

. 

Tingginya tingkat kejahatan 

perdagangan orang dan semakin 

besarnya yang mempengaruhinya di 

Indonesia mendorong berbagai pihak 

terutama pemerintah Indonesia untuk 

segera menangani dan mencegahnya. 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 

88 Tahun 2002, diterbitkan Rencana 

Aksi Nasional (RAN) penghapusan 

perdagangan perempuan dan anak, 

periode 2002-2007 yang menjadi 

dasar bagi pemerintah nasional dan 

daerah untuk menangani dan 

mencegah praktik perdagangan 
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Ujang T Hidayat. 2010. 

Pencegahan dan Penanganan Korban 

Trafficking Melalui lintas Sektor.Mulya 

Jaya. Jakarta. Halaman 1 
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orang.sejak saat itulah berbagai 

upaya pencegahan dan penanganan 

perdagangan orang dilakukan dengan 

lebih terfokus. Pada tahun 2004, 

pemerintah mengesahkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga(PKDRT) 

yang memiliki kedekatan substansi 

dan implementasi dengan upaya 

penanganan perdagangan orang. 

Perlindungan korban 

perdagangan orang meliputi 

kegiatan: penampungandalam tempat 

yang aman, pemulangan (ke daerah 

asalnya atau ke dalamnegeri) 

termasuk upaya pemberian bantuan 

hukum dan 

pendampingan,rehabilitasi 

(pemulihan kesehatan fisik, psikis), 

reintegrasi (penyatuankembali ke 

keluarganya atau ke lingkungan 

masyarakatnya) dan upaya 

pemberdayaan(ekonomi, pendidikan) 

agar korban tidak terjebak kembali 

dalam perdagangan orang.Upaya 

perlindungan korban dilaksanakan 

oleh Pemerintah RI bersama dengan 

mitranya:LSM baik lokal, nasional 

maupun internasional, organisasi 

masyarakat, LembagaPengabdian 

Masyarakat Perguruan Tinggi, dan 

perseorangan yang peduli 

denganmasalah ini. 

Pemerintah RI memberikan 

perlindungan kepada warga 

negaranya di manapun diaberada, 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

Perwakilan RI di luar negeri adalah 

lembagaPemerintah yang 

bertanggung jawab memberikan 

perlindungan kepada warga 

negaraIndonesia (WNI) sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang No. 37 

Tahun 1999 tentangHubungan Luar 

Negeri. Perlindungan yang diberikan 

selain layanan kesehatan,konseling, 

dan bantuan administratif, juga 
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termasuk memberikan penampungan 

yangaman serta mengusahakan 

pemulangannya ke Indonesia
18

. 

Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang bekerja di sektor formal 

di luar negeri pada umumnyatidak 

mengalami kesulitan mengakses 

layanan ini, namun untuk tenaga 

kerja yangbekerja di sektor informal 

dan masuk ke suatu negara melalui 

jalur tidak resmi 

seringkalimengalami hambatan 

untuk mengakses layanan dan 

bantuan dari Perwakilan RI di 

luarnegeri karena biasanya mereka 

tidak melapor atau tidak diberikan 

kesempatan melaporoleh agen 

penempatan atau majikannya. 

Korban perdagangan orang yang 

biasanyaditahan dokumen 

keimigrasiannya dan disekap di 

tempat tertentu, sangat 

sulitmengakses perlindungan ini. 

                                                           
18

Undang-Undang No. 37 Tahun 
1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 

Oleh karena itu, informasi mengenai 

“bagaimana bermigrasiyang aman”, 

perlu disebarluaskan ke masyarakat 

di dalam negeri sehingga bila 

suatusaat karena berbagai alasan 

mereka berada di luar negeri, sudah 

tahu apa yang harusdilakukan jika 

menghadapi keadaan darurat. 

Berikut adalah cara 

penanganan korban tindak pidana 

perdagangan orang menurut Endang 

Kuswaya dalam Kebijakan dan 

Program Departemen Luar negeri 

Dalam Pencegahan Dan 

Penanggulangan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang
19

: 

1. Identitas WNI diluar 

negeri hanya 

dikategorikan pada 

citizenship-nya 

2. Dalam penanganan WNI 

korban tindak pidana 

perdagangan orang 
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Endang Kuswaya.2009. kebijakan 

dan Program Luar Negeri Dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan TPPO 
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dilakukan dengan 

memperhatikan pada 

prosedur yang disiapkan 

Perwakilan RI 

3. Penanganan WNI sebagai 

korban tindak pidana 

perdagangan orang 

dikoordinasikan oleh 

Kepala Perwakilan RI 

terkait dan kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

4. Penanganan dan 

koordinasi kepusat oleh 

Perwakilan RI dilakukan 

kepada Menlu sebagai 

Menteri yang 

bertanggungjawab kepada 

masalah hubungan luar 

negeri dan politik luar 

negeri 

5. Menlu 

mengkoordinasikan 

tindak lanjut penanganan 

WNI korban tindak 

pidana perdagangan 

orang kepada instansi 

terkait di tanah air 

6. Instansi terkait : 

Depdagri, Depkumham, 

Depsos, Depnakertrans, 

Mabes Polri, BNP2TKI 

7. Implementasi penanganan 

perlindungan WNI 

korban tindak pidana 

perdagangan orang 

dilakukan dengan 39ocial 

pelayanan warga 

(Permenlu No.04/2008). 

Untuk memudahkan tata cara 

dan mekanisme pelayanan terpadu 

bagi saksi dan atau korban tindak 

pidana perdagangan orang telah 

diterbitkan peraturan pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata 

Cara dan Mekanisme Pelayanan 

Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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Sedangkan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 58 

ayat (7) Undang-Undang No 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

pemerintah menetapkan Peraturan 

Presiden No 69 Tahun 2008 tentang 

Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Selain itu juga 

telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan RI 

No. 01 Tahun 2009 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Pelayanan 

Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

Kabupaten/Kota. 

Walaupun upaya 

pemberantasan perdagangan orang 

secara terfokus telah dilakukan sejak 

tahun 2002 diberbagai daerah oleh 

pemerintah daerah dan organisasi 

non pemerintah, namun hingga saat 

inibelum ada upaya yang terpadu dan 

efektif untuk mengumpulkan dan 

mempublikasikan infornasi dan data 

tentang perdagangan orang termasuk 

data statistic tentang pola dan bentuk 

perdagangan orang, informasi 

tentang program dan kegiatan 

pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orangserta penjelasan 

dan salinan Undang-Undang dan 

kebijakan pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang
20

. 

Walaupun beberapa informasi 

tentang perdagangan orang dan 

penanganannyatelah ditemukan, tapi 

biasanya hanya terbatas pada 

wilayah tertentu dan hanya 

berkenaan dengan bentuk-bentuk 

tindak pidana perdagangan orang 

tertentu.Karena informasi tersebut 

tidak cukup tersedia, maka terkadang 

tindakan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang menjadi kurang 

efektif atau tidak akurat karena tidak 
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Meutia Hatta. 

http://www.gugustugastrafficking.org/ 

diakses pada 25 Juni 2105 

http://www.gugustugastrafficking.org/
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didasarkan atas informasi yang tepat 

tentang kebutuhan yang sebenarnya. 

Selain itu berbagi informasi tentang 

kebijakan, program dan alat dan 

materi penyadaran public akan 

meningkatkan upaya penanganan dan 

program dan akan mempermudah 

para pemangku kepentingan untuk 

mendukung kelompoknya dalam 

pemberantasan perdagangan orang. 

 

C. Upaya Penanggulangan 

Perdagangan Orang 

Berdasarkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 

Pencegahan perdagangan 

orang diupayakan melalui pemetasan 

masalah perdagangan orang di 

Indonesia baik untuk tujuan domestic 

maupun luar  negeri, peningkatan 

pendidikan masyarakat khususnya 

pendidikan alternative bagi anak-

anak dan perempuan termasuk 

dengan sarana dan prasarana 

pendidikannya, dan peningkatan 

pengetahuan masyarakat melalui 

pemberian informasi seluas-luasnya 

tentang perdagangan orang beserta 

seluruh aspek-aspek yang terkait 

dengan upaya penghapusannya. 

Dengan keluarnya Undang-

undang No 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan masalah 

perdagangan orang yang semakin 

meluas, baik dalam bentuk jaringan 

yang terorganisir maupun tidak, hal 

ini dirasakan sebagai ancaman bagi 

masyarakat, bangsa dan Negara serta 

terhadap norma-norma yang 

dilandasi oleh penghormatan 

terhadap hak asasi manusia. 

 Perdagangan orang 

merupakan suatu kejahatan yang 

serius dan merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia. Berkembangnya kasus 

perdagangan manusia sebelum 
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dikeluarkannya Undang-Undang N0 

21 Tahun2007 adalah karena : 

1. Perundang-undangan 

yang khusus belum 

memadai 

2. Penegakan hukum yang 

masih lemah 

3. Kordinasi secara nasional 

dan internasional belum 

optimal 

Menurut pandangan Ibu 

Marlianis, SH.MH selaku 

Hakim di Pengadilan 

Negeri Medan 

menyatakan bahwa 

walaupun telah 

dikeluarkannya Undang-

Undang mengenai tindak 

pidana perdagangan 

orang akan tetapi 

kejahatan seputar tindak 

pidana tersebut malah 

semakinmeningkat akan 

tetapi dengan 

diimplementasikannya 

Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 ini kepada 

masyarakat maka 

penegakan hukumnya 

tidak lagi hanya hukum 

dilakukan secara parsial 

akan tetapi harus 

dilaksanakan secara 

terpadu. Baik antara 

pemerintah dengan 

masyarakat itu sendiri 

dan antar sector dalam 

maupun secara 

internasional
21

. 

 

Perlindungan oleh Undang-

undang No 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang pada saat 

terjadinya korban tindak pidana 

perdagangan orang dapat melakukan 

berbagai upaya seperti pencegahan, 

rehabilitasi, dan reintegrasi 

perempuan dan anak korban 

perdagangan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia. 

Setelah melalui proses 

panjang, Undang-Undang NO 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

akhirnya disahkan. Berdasarkan 

Undang-Undang ini, maka definisi 

perdaganagn orang adalah tindakan 

perekrutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau 

penerimaan seseorang dengan 

                                                           
21

Hasil wawancara denganIbu 

Marlianis, SH.MH selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Medan 
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ancaman kekerasan, 

penggunaankekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau 

member bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan didalam Negara maupun 

antar Negara, untuk tujuan 

eksploitasi atau mengakibatkan 

orang tereksploitasi. 

Dalam rangka pencegahan 

perdagangan orang yang salah satu 

kedoknyamengatasnamakan pekerja 

migran, Pemerintah meningkatkan 

pengawasan terhadapoperasional 

perusahaan jasa tenaga kerja 

Indonesia (PJTKI) dalam 

merekrut,menampung, melatih, 

menyiapkan dokumen dan 

memberangkatkan tenaga 

kerjaIndonesia ke luar negeri. Upaya 

ini didukung oleh masyarakat 

melalui DPR RI sehinggabeberapa 

undang-undang telah ditetapkan: 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

tentangKetenagakerjaan, Undang-

undang No. 2 tahun 2004 tentang 

Penyelesaian PerselisihanHubungan 

Industrial, dan Undang-undang No. 

39 tahun 2004 tentang Penempatan 

danPerlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

Menghadapi kejahatan 

internasional yang terorganisir 

dengan sumberdayayang besar dan 

sanggup membiayai pengadaan dan 

operasionalisasiperalatan yang 

canggih untuk menunjang kegiatan 

jaringannya, makaPemerintah dalam 

mengimplementasikan Rencana Aksi 

NasionalPenghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak (Keppres No. 

88 Tahun 2002) jugamenempuh 

strategi penyatuan unsur-unsur 

penangkal dalam satu jejaring kerja 
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yangkenyal sehingga jaringan 

tersebut mempunyai kekuatan untuk 

menghambat danmemberantas 

transnational organized crime 

perdagangan orang. 

Secara institusional, 

Pemerintah mempunyai kewenangan 

untuk menangkap trafficker,dan 

mengalokasikan sumber daya untuk 

mendukung program dan kegiatan 

pencegahandan perlindungan kepada 

korban. Namun mengingat bahwa 

Pemerintah jugamenghadapi masalah 

besar lain seperti terorisme, konflik 

sosial dan konflik bersenjata 

dibeberapa daerah di Indonesia, dan 

hutang luar negeri yang berjumlah 

besar, makakegiatan penghapusan 

perdagangan orang menjadi berada 

dalam keterbatasan. 

Untukmengatasinya, diperlukan 

kerjasama seluruh pihak baik di 

dalam dan di luar negeri,antara 

daerah asal, transit dan tujuan. 

Kerjasama tersebut sangat penting, 

karenapenghapusan perdagangan 

orang di daerah tujuan tidak akan 

pernah berhasil jika daerahasal masih 

tetap mengirimkan calon korban 

untuk dieksploitasi. Selain kerjasama 

antardaerah atau negara, kerjasama 

antara pelaku penghapusan 

perdagangan orang di suatudaerah 

juga sangat penting seperti misalnya 

pihak Kepolisian tidak akan mungkin 

pernahbisa mendeteksi terjadinya 

setiap kejahatan di wilayahnya 

karena keterbatasan personildan 

perlengkapannya, sehingga untuk itu 

diperlukan bantuan masyarakat 

untukmenginformasikan terjadinya 

kejahatan yang diketahuinya kepada 

Polisi sehingga dapat segera 

ditindaklanjuti. 

Dengan hadirnya Undang-

Undang No 21 tahun 2007 ini, setiap 

pelanggaran perdagangan orang 

diberikan sanksi pidana penjara dan 
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pidana denda.Sehingga mampu 

menjerat dan member hukuman yang 

sepadan bagi para pelaku kejahatan 

perdagangan orang, agar pelaku baik 

perorangan maupun korporasi dapat 

jera untuk melangkah melakukannya. 

Mengatasi tindak pidana 

perdagangan orang memang 

membutuhkan perhatian dan 

dukungan dari semua lapisan 

masyarakat, misalnya melalui : 

a. Keluarga, penguatan 

fungsi keluarga sehingga 

tercipta keluarga yang 

harmonis 

b. Peningkatan pendidikan, 

peningkatan pendidikan 

telah menjadi perhatian 

semua pihak dan 

keberpihakan tersebut 

terutama ditujukan 

kepada anak-anak usia 

sekolah dari keluarga 

miskin, anak jalanan, dan 

juga kepada mereka yang 

karenasuatu hal tidak 

dapat melanjutkan 

sekolah 

c. Masyarakat agar lebih 

kritis dan waspada 

terhadap bujuk rayu yang 

menawarkan pekerjaan 

bagus, mudah dan dengan 

gaji yang besar. Dalam 

rangka pencegahan 

perdagangan orang yang 

salah satu kedoknya 

adalah mengatasnamakan 

pekerjaan, pemerintah 

menetapkanpengawasan 

terhadap operasional 

perusahaan jasa tenaga 

kerja Indonesia dalam 

merekrut, menampung, 

melatih, menyiapkan 

dokumen dan 

memberangkatkan tenaga 
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kerja Indonesia keluar 

negeri 

d. Tekad aparat dan 

masyarakat untuk tidak 

memalsukan 

identitas/keterangan 

pribadi. Misalnya 

memalsukan usia untuk 

menikah, bekerja atau 

alasan-alasan apapun 

e. Memastikan benar-benar 

tersedianya pekerjaan 

daerah, dalam negeri 

maupun luar negeri yang 

ditawarkan 

f. Kesadaran untuk tidak 

menelan mentah-mentah 

informasi yang diterima 

termasuk dari perangkat 

desa, orang yang 

mengaku tokoh 

masyarakat atau agama 

g. Segera melaporkan 

kepada pihak yang 

berwajib jika mengetahui 

adanya indikasi 

perdagangan orang 

h. Pemberian sanksiterhadap 

aparat yang mendiamkan 

atau bahkan membantu 

pihak-pihak yang 

memalsukan dokumen 

akan terkena sanksi yang 

sangat berat 

i. Penegakan hukum 

Pencerahan oleh tokoh 

masyarakat atau tokoh 

agama akan berdampak 

hukum dari norma-norma 

hukum yang berlaku 

didaerah setempat
22

. 

Dari hasil KOMNAS anak 

dibeberapa kota, pelaku pada 

umumnya yang terlibat dalam 

perdagangan orang adalah orang 

tua,kakak, adik, tetangga, sahabat, 

                                                           
22

Joni Muhammad. 2006. 

Pemberantasan Kejahatan Perdaganan Orang 

dan Perindungan Korban.Pusaka Indonesia. 

Jakarta. halaman 54 
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calo tenaga kerja, sindikat 

terorganisir dalam  negeri, aparat 

Negara tingkat hukum maupun 

nasional, agen penyalur tenaga kerja 

dalam dan luar negeri, serta kalangan 

bisnis hiburan. Keterlibatan aparat 

pada umumnya antara lain berkaitan 

dengan pembuatan akte lahir atau 

identitas asli tapi palsu bagi si 

korban
23

. 

Perusahaan perekrut tenaga 

kerja dengan jaringan agen atau calo-

calonya didaerah adalah pelaku 

tindak pidana perdagangan orang 

apabila mereka memfasilitasi 

pemalsuan KTP dan paspor secara 

illegal menyekap calon pekerja 

migran dipenampungan dan 

menempatkan mereka dalam 

pekerjaan yang berbeda atau secara 

paksa memasukkannya kedalam 

industry seks.Agen atau calo-calo 

tersebut dari orang luar atau pula 

                                                           
23

Hasil wawancara denganIbu 

Marlianis, SH.MH selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Medan 

tetangga sendiri, teman atau bahkan 

kepala desa.Yang dianggap sebagai 

pelaku tindak pidana perdagangan 

orang manakala dalam perekrutan 

mereka menggunakan kebohongan, 

penipuan dan pemalsuan dokumen, 

membiarkan terjadinya pelanggaran 

dan memfasilitasi penyebrangan 

perbatasan secara illegal. 

Majikan adalah pelaku tindak 

pidana perdagangan orang apabila 

menempatkan pekerjanya dalam 

kondisi eksploitatif, seperti : tidak 

membayar gaji, menyekap pekerja, 

melakukan kekerasan fisik atau 

seksual, memaksa untuk  terus 

bekerja, atau menjerat pekerja dalam 

lilitan hutang. 

1) Pemilik atau pengelola 

rumah bordil  

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang 

apabila memaksa 

perempuan bekerja diluar 
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kemauannya, menjeratnya 

dalam lilitan hutang, 

menyekap dan membatasi 

kebebasannya bergerak, 

tidak membayar gajinya, 

atau merekrut dan 

mempekerjakan anak 

dibawah 18 tahun. 

2) Calo pernikahan  

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang 

apabila pernikahan yang 

diaturnya telah 

mengakibatkan pihak istri 

terjerumus dalam kondisi 

serupa perbudakan dan 

eksploitatif, walaupun 

mungkin calo yang 

bersangkutan tidak 

menyadari sikap 

eksploitatif pernikahan 

yang akan dilangsungkan. 

3) Orang tua dan sanak 

saudara 

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang 

apabila mereka secara 

sadar menjual anak atau 

saudaranya baik langsung 

atau melalui calo kepada 

majikan disektor seks 

atau lainnya. Atau jika 

mereka menerima 

pembayaran dimuka 

untuk penghasilan yang 

akan diterima oleh anak 

mereka nanti. Demikian 

pula jika orang tua 

menawarkan anak mereka 

guna melunasi hutangnya 

dan menjerat anaknya 

dalam lilitan hutang. 

4) Suami  

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang 

apabila ia menikahi 

perempuan tetapi 

kemudian mengirim 
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isterinya ketempat lain 

untuk mengeksploitasinya 

demi keuntungan 

ekonomi, 

menempatkannya 

kedalam status budak, 

atau memaksanya 

melakukan prostitusi. 

Pelaku dalam kejahatan 

perdagangan orang telah dibahas 

dalam berbagai penelitian.Dari 

banyaknya penelitian yang dilakukan 

maka sebagian besar mensinyalir 

bahwa para pelaku tersebut 

merupakan sindikat perdagangan 

manusia yang wilayahnya mencakup 

berbagai belahan dunia dan bersifat 

internasional. 

Pengguna (user) perdagangan 

orang baik yang secara langsung 

mengambil keuntungan dari korban, 

maupun yang tidak langsung 

melakukan eksploitasi, antara lain
24

: 

                                                           
24

Parjoko. 2005. Penghapusan 

Perdagangan Orang di Indonesia (trafficking 

1. Laki-laki hidung belang, 

wisatawan atau ekspatriat 

yang memerlukan jasa 

layanan pekerja seksual 

komersial 

2. Para majikan dibidang 

industry manufaktur, 

industry perikanan ( 

pekerja jermal, tenaga 

pemancingan dilaut 

dalam) yang  memerlukan 

buruh yang murah dan 

mudah diatur 

3. Para keluarga menengah 

dan atas yang 

memerlukan pekerja 

domestic (pembantu 

rumah tangga) 

4. Para kordinator anak 

jalanan yang memerlukan 

perempuan dan anak 

sebagai pengemis 

                                                                         
in person). Kementrian Kordinator. Jakarta. 

Halaman 11 
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5. Pengedar narkotika yang 

memerlukan pemakai 

untuk memperluas 

jaringannya 

6. Pengusaha hiburan yang 

memerlukan gadis-gadis 

penghibur untuk 

menyemarakkan 

bisnisnya 

7. Para peminat hubungan 

seksual tidak normal 

8. Para pria yang 

menginginkan pengantin 

tradisional melalui “mail 

order bride” 

9. Juga orang tua yang ingin 

mengadopsi anak atau 

bayi 

Latar belakang korban pada 

umumnya anaka-anak berasal dari 

keluarga miskin dipedesaan atau 

dikawasan kumuh perkotaan, anak-

anak putus sekolah, korban 

kekerasan rumah tangga baik fisik, 

psikis, seksual termasuk perkosaan, 

para pencari kerja, anak jalanan 

perempuan, korban penculikan, janda 

cerai akibat nikah muda dan 

dorongan kuat untuk bekerja dari 

orang tua atau lingkungannya. 

Disamping itu, anak-anak 

yang direkrut pada umumnya 

berpendidikan rendah, tidak 

berpengalaman, masih polos, 

memiliki rupa yang cantik, 

setidaknya memiki kulit yang bersih. 

Sedangkan modus operandi 

rekrutmen yang digunakan para agen 

atau calo biasanya menggunakan 

berbagai bentuk rayuan, menjanjikan 

berbagai kesenangan dan 

kemewahan,menipu, menjebak, 

mengancam, menyalah gunakan 

wewenang, menjerat dengan hutang, 

mengawini atau memacari, menculik, 

menyekap dan memperkosa, 

menawarkan pekerjaan dan 

mengadopsi. Para agen atau calo ini 
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pada umumnya bekerja dalam 

kelompok yang terdiri dari tiga 

sampai empat orang dan menyatu  

sebagai remaja yang sedang 

bersenang-senang
25

. 

Untuk keluar negeri, mereka 

pada umumnya dilengkapi denga 

visa turis tetapi seluruh dokumen 

dipegang oleh agen termasuk 

masalah keuangan.Seringkali 

perjalanan dibuat memutar untuk 

memberikan kesan bahwa perjalanan 

yang ditempuh sangat jauh sehingga 

sulit untuk kembali.Bila muncul 

keinginan korban untuk kembali 

pulang mereka sering kali ditakut 

takuti atau bahkan diancam. 

Anak-anak yang direkrut 

kemudian dibawa ketempat transit 

atau ketempat tujuan dalam bentuk 

rombongan, dengan menggunakan 

pesawat terbang atau kendaraan lain, 

                                                           
25

http://www.iworkd.org/index.php

?action=news.detail&id_news=73&judul=Bi

snis% 

20haram%20perdagangan%20manusia, 

diakses tanggal 22 Juni 2012 

tergantung tujuannya.Biasanya agen 

atau calo menyertai mereka dalam 

perjalanan dan menanggung biaya 

perjalanan sepenuhnya. 

Ditempat tujuan, korban 

tindak pidana perdagangan orang 

yang masih anak-anak sebelum 

dipekerjakan ditempatkan dirumah 

penampungan lebih dulu untuk 

beberapa minggu. Mula-mula anak-

anak dipekerjakan di bar, restaurant, 

pub, salon kecantikan, rumah bordil 

dan rumah hiburan lain. Setelah 

beberapa hari, barulah mulai 

dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. 

Dari data kasus yang 

diperoleh, perdagangan orang 

sebagian besar bertujuan menjadikan 

korbannya sebagai pekerja domestic 

(pembantu rumah tangga) dan 

pekerja seksual. Sejak sekitar tahun 

1980-an banyak tenaga kerja yang 

pergi keluar negeri atau keluar kota 

untuk menjadi pembantu rumah 
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tangga, untuk mencari kehidupan 

yang lebih baik. Mayoritas dari 

pekerjaan tersebut pergi keluar kota 

atau keluar negeri karena mendengar 

cerita sukse rekan-rekannya yang 

telah lebih dulu bekerja diluar negeri. 

Mereka membayangkan besarnya 

uang yang akan mereka peroleh 

sehingga mampu membantu keluarga 

mereka didesa membuat mereka rela 

untuk meninggalkan kampungnya 

Modus perdagangan orang 

(Human Trafficking) yang dikatakan 

canggih dan yang sering muncul 

adalah eksploitasi seksual prostitusi, 

eksploitasi tenaga ( gaji rendah) dan 

adopsi illegal (penjualan bayi). 

Modus operandinya yang semakin 

canggih, akan dengan mudah dapat 

memperangkap calon korban 

khususnya segmen penduduk muda 

yang biasanya mudah tergiur oleh 

bujuk rayu dan janji manis, iming-

iming bekerja ditempat yang baik 

dengan gaji menggiurkan dan 

sebagainya. Semua ini tidak terlepas 

dari unsur penipuan yang dijalankan 

oleh parapelaku  tindak pidana 

perdagangan orang. Mereka 

memanfaatkan jiwa anak-anak atau 

remaja yang masih labil dengan 

segala janji yang mereka tawarkan 

untuk kepentingan mereka. 

Perpindahan ini sendiri dalam 

ruang lingkup nasional pula lintas 

batas Negara dan yang menjadi poin 

pentingnya adalah si korban tidak 

mengetahui dengan pasti kemana 

arah tujuan mereka sebenarnya 

karena sudah dicampuri oleh unsure 

penipuan.Perdagangan orang dapat 

terjadi dimana saja dan kapan saja, 

terutama perempuan dan anak-

anak.Dengan demikian upaya 

perlindungan perempuan dan anak 

merupakan hal yang haris 

diantisipasi.Perempuan dan anak 

juga mempunyai resiko tinggi untuk 
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diperdagangkan karena faktor-faktor 

seperti perempuan dianggap mudah 

untuk dibohongi dengan berbagai 

janji dan perempuan menyukai jenis 

pekerjaan tertentu.Dari menjadi baby 

sitter sampai menjadi penyanyi atau 

penari yang merupakan tempat 

industry seks yang terselubung, 

tetapi tidak selalu diketahui oleh 

perempuan yang menjadi sasaran 

perdagangan manusia. Diindonesia 

jumlah kasus perempuan dan anak-

anak korban mafia perdagangan 

manusia tidak kalah 

menghawatirkan, sebuah sumber 

menyatakan terdapat sekitar 40.000 

(empat puluh ribu ) perempuan setiap 

tahunnya dilacurkan
26

. Disamping itu 

dalam berbagai studi mengatakan 

bahwa Indonesia merupakan daerah 

sumber dalam perdagangan orang, 

                                                           
26

Ahmad Sofian dan Misran lubis 

dan Rustam. 2004. Menggagas Model 

Penanganan Perdagangan Anak : Kasus 

Sumatera Utara. Yogyakarta : Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas 

Gadjah Mada, halaman 2 

disamping itu juga sebagai daerah 

transit dan penerima perdagangan 

orang. 

Konvensi Hak Anak juga 

menyatakan bahwa setiap Negara 

harus menjamin bahwa standar 

minimum, perbuatan dan aktivitas 

berikut ini dianggap sebagai tindak 

criminal, baik dilakukan didalam 

negeri atau antar Negara atau 

berbasis individu atau terorganisir. 

Ada beberapa bentuk tindak 

perdagangan orang yang harus 

diwaspadai, karena terkadang 

masyarakat tidak sadar bahwa 

dirinya sudah menjadi korban dari 

perdagangan orang. Adapun 

beberapa bentuk perdagangan 

manusia yang ditemukan di 

Indonesia yakni antara lain : 

1. Pekerja Migran 

Pekerja Migran adalah orang 

yang bermigrasi dari wilayah 

kelahirannya ke tempat lain dan 
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kemudian bekerja di tempat yang 

baru tersebut dalam jangka waktu 

atau tidak menetap. Menurut Everet 

S. Lee dalam Muhadjir Darwin 

bahwa keputusan berpindah tempat 

tinggal dari satu wilayah ke wilayah 

lain adalah konsekuensi dari 

perbedaan dalam nilai kefaedahan 

antara daerah asal dan daerah tujuan. 

Perpindahan terjadi jika adaorang 

pendorong dari tempat asal dan 

orang penarik dari tempat tujuan
27

. 

Pekerja migran mencakup 

sedikitnya dua tipe: pekerja migran 

internal dan pekerja migran 

internasional. Pekerja migran 

internal berkaitan dengan urbanisasi, 

sedangkan pekerja migran 

internasional tidak dapat dipisahkan 

dari globalisasi
28

. Pekerja migran 

internal (dalam negeri) adalah orang 

                                                           
27

 Muhadjir Darwin, Pekerja 

Migran dan Seksualitas, Yogyakarta : Center 

for Population and Policy Studies Gadjah 

Mada University, 2003, Hal 3 
28

 Edi Suharto, Permasalahan 

Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan 

Sosial, http 

://www.policy.hu./suharto/makIndo24.htm 

yang bermigrasi dari tempat asalnya 

untuk bekerja di tempat lain yang 

masih termasuk dalam wilayah 

Indonesia. Karena perpindahan 

penduduk umumnya dari desa ke 

kota (rural-to-urban migration), 

maka pekerja migran internal 

seringkali diidentikan dengan “orang 

desa yang bekerja di kota.” Pekerja 

migran internasional (luar negeri) 

adalah mereka yang meninggalkan 

tanah airnya untuk mengisi pekerjaan 

di kotalainIndonesia, pengertian ini 

menunjuk pada orang Indonesia yang 

bekerja di luar negeri atau yang 

dikenal dengan istilah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI). Karena persoalan 

TKI ini seringkali menyentuh para 

buruh wanita yang menjadi pekerja 

kasar di luar negeri, TKI biasanya 

diidentikan dengan Tenaga Kerja 

Wanita (TKW atau Nakerwan). 

2. Pekerja Anak 
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Perdagangan anak dapat 

diartikan sebagai segala bentuk 

tindakan dan percobaan tindakan 

yang melibatkan perekrutan, 

transportasi baik di dalam maupun 

antar luar negeri, pembelian, 

penjualan, pengiriman, dan 

penerimaan anak dengan 

menggunakan tipu daya, kekerasan, 

atau dengan pelibatan hutang untuk 

tujuan pemaksaan pekerjaan, 

pelayanan seksual, perbudakan, 

buruh ijon, atau segala kondisi 

perbudakan lain, baik anak tersebut 

mendapatkan bayaran atau tidak, di 

dalam sebuah komunitas yang 

berbeda dengan komunitas di mana 

anak tersebut tinggal ketika 

penipuan, kekerasan, atau pelibatan 

hutang tersebut pertama kali terjadi. 

Namun tidak jarang perdagangan 

anak ini ditujukan pada pasangan 

suami istri yang ingin mempunyai 

anak. Pengertian pekerjaan terburuk 

untuk anak menurut Undang – 

undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO Nomor 

182 mengenai Pelarangan dan 

Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk 

untuk Anak di Indonesia secara 

umum meliputi anak – anak yang 

dieksploitasi secara fisik maupun 

ekonomi yang antara lain dalam 

bentuk berikut: 

a. Anak – anak yang dilacurkan 

b. Anak – anak yang di 

pertambangan 

c. Anak – anak yang bekerja 

sebagai penyelam mutiara 

d. Anak – anak yang bekerja di  

konstruksi 

e. Anak – anak yang bekerja di 

jermal 

f. Anak – anak yang bekerja 

sebagai pemulung sampah 

g. Anak – anak yang dilibatkan 

dalam produksi dan kegiatan 



 
 

56 
 

yang menggunakan bahan – 

bahan peledak 

h. Anak – anak yang bekerja di 

jalan 

i. Anak – anak yang bekerja 

sebagai pembantu rumah 

tangga 

Pemerintah menetapkan 

prioritas penghapusan untuk fase 

lima tahun pertama hanya pada lima 

jenis pekerjaan terburuk untuk anak, 

yaitu anak – anak yang terlibat dalam 

penjualan, produksi, dan pengedar 

narkotik (sale, production and 

trafficking drugs), perdagangan anak 

(trafficking of children), pelacuran 

anak (children of protistution), anak 

– anak yang bekerja sebagai nelayan 

di lepas pantai (child labour in off – 

shore fishing), pertambangan 

(mining), dan anak – anak yang 

bekerja di tokosepatu (footwear)
29

. 

                                                           
29

 International Labour 

Organization, Bunga – Bunga di Atas Padas: 

Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di 

3. Kejahatan Prostitusi 

Secara harfiah, prostitusi 

berarti pertukaran hubungan seksual 

dengan uang atau hadiah sebagai 

suatu transaksi perdagangan.Secara 

kejahatan prostitusi didefinisikan 

sebagai penjualan jasa seksual yang 

meliputi tindakan seksual tidak 

sebesar kopulasi dan hubungan 

seksual. Pembayaran dapat dilakukan 

dalam bentuk uang atau modus lain 

kecuali untuk suatu tindakan seksual 

balik. Banyak yang merasa bahwa 

jenis definisi dengan penegakan 

semua dukungan bahasa termasuk 

selektif sesuai dengan keinginan dan 

angan-angan dari badan penegak 

terkemuka untuk mengontrol mutlak 

perempuan.Prostitusi dibagi ke 

dalam dua jenis, yaitu prostitusi di 

mana anak perempuan merupakan 

komoditi perdagangan dan prostitusi 

di mana wanita dewasa sebagai 

                                                                         
Indonesia, Jakarta : ILO – APEC, 2004, Hal. 
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komoditi perdagangan.Prostitusi 

anak dapat diartikan sebagai 

tindakan mendapatkan atau 

menawarkan jasa seksual dari 

seorang anak oleh seseorang atau 

kepada orang lainnya dengan 

imbalan uang atau imbalan lainnya. 

Baik di luar negeri maupun di 

wilayah Indonesia.Dalam banyak 

kasus, perempuan dan anak-anak 

dijanjikan bekerja sebagai buruh, 

pembantu rumah tangga, pekerja 

restoran, penjaga bayi, atau 

pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian 

tetapi kemudian dipaksabekerja pada 

pekerja seks saat mereka tiba di 

daerah tujuan. Dalam kasus lain, 

berapa perempuan tahu bahwa 

mereka akan memasuki pekerjaan 

seks tetapi mereka ditipu dengan 

kondisi-kondisi kerja dan mereka 

dikekang di bawah paksaan dan tidak 

diperbolehkan menolak bekerja.  

Sudah menjadi rahasia umum 

para perempuan yang bekerja panti 

pijat di Indonesia dapat diminta 

memberikan layanan seks kepada 

para pelanggan mereka. Tidak 

diketahui dengan jelas tentang 

kewajiban mereka untuk memenuhi 

permintaan tersebut, apakah karena 

keterikatan mereka dengan tempat 

tersebut, atau karena kebutuhan akan 

pendapatan tambahan.  

Dalam kasus lokalisasi, 

tempat-tempat pelacuran lainnya, 

serta prostitusi di warung penjual teh 

botol, ketika dipilih oleh seorang 

pelanggan, perempuan atau anak 

perempuan tersebut harus 

memberikan pelayanan seks dengan 

pembayaran di tempat, atau di luar, 

seperti di hotel, taman dan tempat 

terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, 

yang mendorong cara perekrutan 

perempuan dan anak perempuan 

melalui praktik trafiking, mengingat 
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ini adalah sebuah sumber pendapatan 

yang besar bagi mereka yang terlibat 

di dalam proses perekrutan, 

pengangkutan, dan penampungan 

para perempuan dan anak perempuan 

yang didapatkan untuk tujuan 

tersebut. Keuntungan besar, tidak 

seperti dalam kasus Pembantu 

Rumah Tangga, timbul karena 

pemanfaatan berulang – ulang 

perempuan atau anak perempuan 

yang diperdagangkan selama 

beberapa tahun untuk menghasilkan 

uang tunai secara terus – menerus. 

Ada dua Negara yang dikenal 

sebagai tempat tujuan utama 

perdagangan orang untuk eksploitasi 

seksual komersial.Kedua  Negaraitu 

adalah Malaysia dan Jepang. 

Meskipun ada banyak laporan yang 

mengatakan bahwa eksploitasi 

seksual juga terjadi di Singapura. 

Biasanya, praktik perbudakan 

berkedok pernikahan dan pengantin 

pesanan dilakukan oleh pria warga 

Negara asing dengan wanita warga 

Negara Indonesia. Salah satu modus 

operandi perdagangan orang yang 

lain adalah pengantin pesanan (mail 

border bride) yang merupakan 

pernikahan paksa dimana 

pernikahannya diatur orang tua. 

Perkawinan pesanan ini menjadi 

perdagangan orang apabila terjadi 

eksploitasi baik secara seksual 

maupun ekonomi melalui penipuan, 

penyesengsaraan, penahanan 

dokumen, sehingga tidak dapat 

melepaskan diri dari eksploitasi, 

serta ditutupnya akses informasi dan 

komunikasi dengan keluarga. 

Ada dua bentuk perdagangan 

melalui perkawinan, yaitu pertama, 

perkawinan digunakan sebagai jalan 

penipuan untuk mengambil 

perempuan tersebut dan membawa 

ke wilayah lain yang sangat asing, 

namun sesampai di wilayah tujuan 
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perempuan tersebut dimasukkan 

dalam prostitusi. Kedua, adalah 

perkawinan untuk memasukkan 

perempuan kedalam rumah tangga 

untuk mengerjakan pekerjaan – 

pekerjaan seksual yang sangat 

eksploitatif bentuknya.Fenomena 

pengantin pesanan ini banyak terjadi 

di masyarakat keturunan Cina di 

Kalimantan Barat dengan para suami 

berasal dari Taiwan walaupun dari 

Jawa Timur diberitakan telah terjadi 

beberapa kasus serupa. 

D. Akibat – Akibat Yang 

Ditimbulkan dari Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Para korban perdagangan 

manusia mengalami banyak hal yang 

sangat mengerikan.Perdagangan 

manusia menimbulkan dampak yang 

sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan para korban.Tidak jarang, 

dampak hal ini meninggalkan 

pengaruh yang permanen bagi para 

korban.Dari segi fisik, korban 

perdagangan manusia sering sekali 

terjangkit penyakit.Selain karena 

stress, mereka dapat terjangkit 

penyakit karena situasi hidup serta 

pekerjaan yangmempunyai dampak 

besar terhadap kesehatan.Tidak 

hanya penyakit, pada korban anak – 

anak seringkali mengalami 

pertumbuhan yang terhambat. 

Akibat yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana perdagangan orang 

sangat komplek, artinya selain timbul 

dampak di masyarakat juga 

menimbulkan dampak emosional 

terhadap para korban, diantaranya 

adalah perasaan kehilangan kendali 

dan kurangnya rasa aman.Kejadian 

yang traumatis merenggut perasaan 

kendali diri individu yang sering 

mengarah kepada perasaan tidak 

nyaman dan kurang aman yang 

menyeluruh dan mendalam, serta 

korban telah secara paksa dipisahkan 
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dari lingkungan dan kekerabatan 

mereka – sehingga wilayah 

keselamatan serta keamanan mereka 

telah dilanggar.Mereka mungkin 

juga telah diancam oleh pelaku agar 

tidak menceritakan pengalaman 

mereka. Hal ini menyebabkan 

mereka sulit untuk mempercayai 

orang lain dan berbicara mengenai 

pengalaman mereka. Hal yang paling 

penting ketika berhubungan dengan 

para korban dalam pemberian 

layanan adalah menciptakan rasa 

aman bagi mereka. 

Akibat yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana perdagangan orang 

adalah sebagai berikut : 

1) Rasa tidak percaya diri 

Orang yang telah menjadi 

korban kekerasan dan 

kekerasan seksual biasanya 

memiliki rasa kepercayaan 

diri yang kurang.Ini dapat 

dimanifestasikan dalam 

berbagai macam tingkah laku 

seperti depresi, rasa malu, 

kelesuan, respon emosional 

yang keras, ketidakpekaan 

emosional, dan lain-lain. 

Stigma depresi dan rasa malu 

karena beberapa, diantaranya 

pengalaman yang telah 

mereka lalui selama proses 

perdagangan orang (misalnya 

pemerkosaan, penyiksaan, 

pelecehan seksual), mereka 

tidak berhasil untuk 

mendapatkan uang untuk 

keluarga mereka, mereka 

merasa merekalah yang 

menyebabkan pelanggaran 

yang mereka alami tersebut
30

. 

2) Respon emosional yang keras 

                                                           
30Luhulima, Achie Sudiarti dan 

Kunthi Tridewiyanti. 2000. Pola Tingkah Laku 

Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap 

Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed). 

Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Alternatif 

pemecahannya. Jakarta:Convention Watch: 60. 



 
 

61 
 

Trauma perdagangan orang 

dapat muncul berbagai ragam 

respon emosional termasuk 

rasa marah, mudah menangis, 

sikap yang obsesif, kediaman, 

dan lain-lain.Tetapi respon 

seperti itu tidak dapat 

langsung dibaca.Misalnya, 

jika seseorang tertawa ketika 

menceritakan tentang 

penyerangan seksual kepada 

mereka, hal ini bukan berarti 

bahwa orang itu merasa 

ceritanya lucu.Perdagangan 

orang biasanya melibatkan 

pengkhianatan kepercayaan 

atau manipulasi yang 

dilakukan oleh orang yang 

dipercaya. 

3) Memperlihatkan perilaku 

seksual 

Respon sosial yang sering 

ditemukan pada korban 

kekerasan seksual adalah 

kecenderungan untuk 

memperlihatkan perilaku 

seksual.Hal ini dapat 

dimanifestasikan dalam 

bentuk menggoda, 

menyentuh, dan lain-lain.Dan 

ini biasanya terjadi pada 

kasus dimana korban adalah 

pekerja seks yang 

mengkonseptualkan jati diri 

mereka dalam bentuk-bentuk 

seksual. Jenis respon seperti 

ini dibentuk oleh fakta bahwa 

orang-orang tersebut telah 

menerima perhatian pada 

waktu lalu melalui interaksi 

seksual (bukan dipaksakan) 

sehingga mereka merasa 

bahwa satu-satunya cara agar 

mereka dapat menunjukkan 

pengendalian diri dan/atau 

mereka mungkin mencoba 

untuk mendapatkan perhatian 

dan penghargaan dari orang 
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lain melalui perilaku seperti 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kronologi Perkara 

Pada sekitar bulan Desember 

2011 bertempat di Sukabumi saksi 

Entin menawarkan kepada saksi 

korban untuk bekerja sebagai kasir 

sebuah caffe di Medan, dan saksi 

korban setuju dengan tawaran itu, 

kemudian sekira tanggal 14 

Desember 2011, saksi korban dan 

seorang laki-laki yaitu saksi Ikbal 

berangkat dari Sukabumi menuju 

Jakarta diantar oleh saksi Entin, 

setelah sampai di Jakarta, saksi 

korban dan saksi Ikbal berjumpa 

dengan istri terdakwa yaitu saksi 

Asrat Nitawati, kemudian saksi 

korban tinggal dirumah saksi Asrat 

Nitawari selama lima hari, 

selanjutnya sekitar tanggal 19 

Desember 2011, saksi korban dan 

saksi Ikbal berangkat menuju Medan 

dengan naik pesawat terbang, sekira 

pukul 23.00 Wib tiba di Medan, 

saksi korban dan saksi Ikbal 

dijemput oleh terdakwa di Bandara 

Polonia, kemudian dibawa oleh 

terdakwa menuju Mess yang 

berdekatan dengan caffe Pesona 

beralamat di Jalan Setia Indah No. 

30, Desa Sunggal Kanan Kecamatan 

Sunggal, keesokan harinya sekira 

tanggal 20 Desember 2011, saksi 

korban mulai bekerja sebagai 

Waiters atau pelayan Caffe Pesona 
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yang tempatnya berdekatan dengan 

Mess tempat saksi korban tinggal, 

selanjutnya sekira tanggal 8 Januari 

2012 sekira pukul 15.00 Wib 

terdakwa mengajak saksi korban 

kerumah baru orang tua terdakwa 

yaitu saksi Dahlia Sari Purba 

beralamat Jalan Melati Raya Medan 

bersama-sama dengan kedua orang 

pembantu ibu terdakwa satu orang 

laki-laki bernama Bahagia dan satu 

orang perempuan yang namanya 

tidak diketahui oleh Terdakwa, 

terdakwa bersama-sama dengan saksi 

korban dan keduaorang pembantu 

ibu Terdakwa menuju rumah ibu 

Terdakwa dengan mengendarai 

mobil Soluna Silver No. Pol.B. 1136 

UN, setelah sampai dirumah 

kemudian kedua orang pembantu 

disuruh oleh Terdakwa untuk 

membersihkan rumah sedangkan 

Terdakwa mengajak saksi korban 

kembali naik kedalam mobil, 

selanjutnya Terdakwa melajukan 

mobilnya menuju Hotel Internasional 

Pardede. Sewaktu didalam mobil 

saksi korban bertanya mengapa 

kedua pembantu tadi tidak ikut lalu 

Terdakwa menjawab mereka 

ditugaskan untuk membersihkan 

rumah.Tidak berapa lama kemudian 

Terdakwa dan saksi korban sampai 

di Hotel Internasional Pardede Jalan 

Ir. Haji Juanda No.12 Medan. 

Terdakwa langsung memesan 

makanan dan minuman yang ada di 

restoran Hotel tersebut dan 

diantarkan ke kamar 409, kemudian 

Terdakwa mengajak saksi korban 

untuk makan dan minum, setelah 

Terdakwa dan saksi korban makan 

dan minum Terdakwa mengajak 

saksi korban ketempat tidur 

kemudian melucuti semua pakaian 

yang dikenakan saksi korban, 

selanjutnya Terdakwa mencium 

bibir, pipi dan kemaluan saksi 
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korban kemudian memasang kondom 

pada kemaluan Terdakwa, kemudian 

Terdakwa menyetubuhi saksi korban 

sampai mencapai klimaks, pada saat 

itu saksi korban meronta dan 

mengatakan kepada Terdakwa 

“jangan Bang” akan tetapi Terdakwa 

menjawab bahwa Terdakwa akan 

bertanggung jawab dan berjanji akan 

membelikan saksi korban mobil, 

motor dan rumah. Kemudian 

terdakwa mengancam akan 

membahayakan saksi korban apabila 

saksi korban lari ke Sukabumi dan 

atau mengatakan kepada orang lain 

tentang perbuatan Terdakwa. Setelah 

mencapai klimaks Terdakwa 

mencabut kemaluannya dan saksi 

korban merasakan sakit dan perih 

pada kemaluannya.Dan saksi korban 

melihat kemaluannya mengeluarkan 

darah.Setelah kejadian tersebut 

terdakwa mengajak saksi korban 

naik kedalam mobil dan membawa 

kembali saksi korban kerumah ibu 

Terdakwa yaitu saksi DahliaPurba. 

Setelah kejadian itu saksi korban 

bekerja seperti biasa, kemudian 

sekitar tanggal 12 januari sekitar 

pukul 00.00 Wib saksi korban minta 

pertolongan kepada Saksi Marlan 

dan saksi Aggriawan dan saksi 

korban mengatakan kepada saksi 

Marlan dan saksi Aggriawan bahwa 

saksi korban telah diperkosa oleh 

Terdakwa. Kemudian setelah 

mengatakan hal tersebut saksi korban 

pergi kekamar saksi Dahlia Sari 

Purba mau minum racun serangga, 

yang dicegah oleh saksi Marlan 

kemudian saksi korban pingsan 

akhirnya saksi Marlan mengantar 

saksi korban kekamarnya. 

Selanjutnya sekira tanggal 16 Januari 

2012 sekitar pukul 16.00 Wib saksi 

korban mengirim sms kepada saksi 

Andini Anggriawan untuk meminta 

pertolongan karena tidak kuat 
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menahan sakit. Kemudian saksi 

marlan menelepon saksi korban 

dengan mengatakan akan menolong 

saksi korban untuk keluar dari Caffe 

Pesona. Selanjutnya sekitar pukul 

18.00 Wib saksi korban meminta izin 

kepada saksi Ella untuk keluar beli 

nasi  goreng, didepan caffe Pesona 

sudah ada saksi Marlan. Kemudian 

saksi Marlan membawa saksi korban 

kerumah saudara saksi Marlan untuk 

menghindari Terdakwa, selanjutnya 

keesokan harinya saksi korban 

melaporkan kejadian yang dialami 

olehnya ke POLDASU. Akibat 

perbuatan Terdakwa saksi korban 

merasa keberatan dan menuntut 

pelaku yang telah  menyetubuhi saksi 

korban. 

 

 

Dakwaan dan Tuntutan 

Pengadilan Negeri Medan 

- Mengenai dakwaan 

tersebut, hakim 

menyatakan pendiriannya 

yang pokok demikian : 

1. Berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap 

dipersidangan yaitu 

keterangan saksi-

saksi, keterangan 

Terdakwa dan korban 

dibawah sumpah yang 

pada pokoknya sama 

dengan keterangan 

dalam berita acara 

yang dibuat oleh 

penyidik. 

2. Berdasarkan barang-

barang bukti 

dipersidangan 

dihubungkan dengan 

keterangan-

keterangan saksi, 

korban dan terdakwa 
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3. Terpenuhinya seluruh 

unsur dari pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang 

No.21 Tahun 2007 

Tentang 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, 

yaitu : 

1. Setiap orangMelakukan 

perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, 

pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman 

kekerasan,penggunaan 

kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalah 

gunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan 

utang atau member 

bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang 

yang memegang kendali 

atas orang lain  

2. Untuk tujuan 

mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah Negara 

Republik Indonesia 

3. Selama persidangan 

perkara tersebut, Hakim 

tidak menemukan alasan 

pembenar maupun alasan 

pemaaf dalam melepaskan 

Terdakwa dari 

pertanggungjawaban 

pidana. 

- Bahwa dipersidangan 

telah didengar keterangan 

saksi-saksi yang telah 

disumpah sesuai dengan 

agamanya masing-

masing, yang pada 

pokoknya sebagai berikut 

: 
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a. Saksi Lisna 

Widiyanti 

b. Saksi Enong 

Sulyani 

c. Saksi Titin 

Sumarni alias Entin 

d. Saksi Marlan 

e. Saksi Dahlia Sari 

Purba 

f. Saksi Asrat 

Nitawati 

g. Saksi Muslim 

Harahap 

h. Saksi Intan 

- Bahwa dipersidangan 

terdakwa juga telah 

memberikan keterangan 

yang pada pokoknya 

membenarkan keterangan 

keseluruhan para saksi 

tersebut, dan benar telah 

melakukan suatu tindak 

pidana sebagaimana 

diuraikan dalam proses 

peradilan dan bagaimana 

cara-cara terdakwa 

melakukan tindak pidana 

- Bahwa oleh karna 

terdakwa dijatuhi 

hukuman pidana 

melakukan tindak pidana 

maka kepada terdakwa 

patut dibebankan untuk 

membayar biaya perkara. 

- Hal-hal yang 

memberatkan : 

1. Perbuatan 

terdakwa 

meresahkan 

masyarakat 

2. Perbuatan 

terdakwa tidak 

mendukung 

program 

pemerintah 

dalam 

pemberantasan 

tindak pidana 
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perdagangan 

orang 

3. Perbuatan 

terdakwa telah 

membuat 

penderitaan 

dan rasa malu 

bagi korban 

dan 

keluarganya 

- Hal-hal yang 

meringankan 

1. Terdakwa 

mengakui 

terus terang 

perbuatannya 

sehingga tidak 

mempersulit 

pemeriksaan 

dipersidangan  

2. Terdakwa 

belum pernah 

dihukum, 

mengaku 

bersalah dan 

menyesali 

perbuatannya 

3. Terdakwa 

sudah 

berkeluarga 

dan 

mempunyai 

tanggungan 

seorang isteri 

dan seorang 

anak. 

Maka berdasarkan penetapan 

Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri  medan dengan 

Nomor Register Perkara 

:1554/PID. B/2012/PN.MDN 

yang dipimpin oleh Majelis 

Hakim Surya Perdamaian, 

SH, Indra Cahya, SH,MH, 

baskin Sinaga, SH,MK 

masing-masing sebagai 

hakim anggota. Setelah 

memeriksa dan mengadili 
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perkara atas nama terdakwa, 

dengan putusan sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa 

Andreas Ginting alias 

Ucok terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang 

2. Memidana terdakwa oleh 

karena itu, dengan pidana 

penjara selama:3 (tiga) 

tahun, dan denda sebesar 

Rp.120.000.000 (seratus 

dua puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila 

denda tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) 

bulan 

3. Menetapkan bahwa masa 

penangkapan dan 

penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang 

dijatuhkan 

4. Menetapkan agar 

terdakwa tetap berada 

dalam tahanan 

5. Mengabulkan 

tuntutan/gugatan Hak 

Restitusi yang diajukan 

oleh Enong Suliani (ibu 

kandung saksi 

korban)sebahagian 

Menghukum terdakwa 

Andreas Ginting alias Ucok untuk 

membayar ganti kerugian kepada 

Enong Sulyani sebesar Rp. 

64.700.000 (enam puluh empat juta 

tujuh ratus ribu rupiah). 

 

B. Kebijakan Penal Dan Non 

Penal pada Putusan NO. 

1554/PID.B/2012PN.MEDAN 

1. Kebijakan Penal pada 

Putusan NO. 
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1554/PID.B/2012PN.MEDA

N 

Membandingkan unsur – 

unsur tindak pidana yang terdapat 

dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana dan Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, maka 

pengaturan tindak pidana 

perdagangan orang di atas, jelas 

terlihat adanya perubahan, yang 

merupakan kriminalisasi/pembaruan 

hukum pidana dalam Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, 

dibandingkan dengan Pasal 297 

Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana yang mengatur pedagangan 

orang sebelumnya. Secara substansi, 

kriminalisasi/pembaruan hukum 

dalam Undang – Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

terlihat dari adanya perluasan 

pengaturan unsur subjektif dan unsur 

objektif. Namun demikian, dalam 

perjalanannya ternyata masihbanyak 

dirasakan adanya kelemahan dalam 

substansi (kebijakan formulasi) 

dalam undang – undang tersebut. 

Hasil kriminalisasi dalam 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, dapat 

terlihat dari adanya perluasan subjek 

tindak pidana perdagangan orang, 

seperti terlihat dalam rumusan Pasal 

1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya 

orang berupa perseorangan yang 

merupakan manusia (natural person), 

tetapi juga di atur adanya pelaku 

yang berbentuk korporasi (juricial 

person). Berdasarkan kebijakan 

hukum pidana, upaya ini merupakan 

hasil formulasi hukum/kebijakan 

hukum yang berorientasi ke depan, 
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sebagai antisipasi sebagai wujud dari 

upaya pencegahan yang merupakan 

pembaruan hukum pidana dalam 

tindak pidana perdagangan 

orang/kriminalisasi. 

Secara substansial/material 

pengaturan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dalam Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang sudah 

sesuai dengan harapan masyarakat 

dalam penegakan hukum pidana 

perdagangan orang. Namun dalam 

mendukung pelaksanaan pencegahan 

dan penegakan hukum Tindak 

Pidana Perdagangan Orang secara 

umum, tidak cukup dengan hanya 

mengandalkan pada Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang saja, 

melainkan perlu didukung oleh 

peraturan perundang – undangan 

lainnya, mengingat sifat dan ruang 

lingkup Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang sangat kompleks dan 

berlakunya dapat melintasi batas 

negara, maka pencegahan dan 

penegakan hukumnya pun tidak 

hanya dapat dilakukan dengan hanya 

menggunakan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, melainkan 

memerlukan bantuan dari substansi 

cabang hukum lainnya (legal 

substance). 

Undang – Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

yang merupakan upaya pemerintah 

dalam memberikan perlindungan 

hukum, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung terhadap calon korban 

dan/atau korban, juga berhubungan 

dengan Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan 

terhadap Saksi dan Korban. Oleh 

karena itu, untuk melakukan 
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pencegahan dan penegakan hukum 

yang tujuannya untuk melindungi 

Hak Asasi Manusia dapat dilakukan 

dengan diawali dari mengidentifikasi 

penyebab terjadinya Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2006 

merupakan suatu langkah positif 

dalam upaya perlindungan saksi dan 

korban, yang selama ini masih di atur 

secara sektoral. Undang – Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 ini 

merupakan suatu kemajuan terhadap 

perlindungan korban, sesuai dengan 

amanat Pembukaan Undang – 

Undang Dasar Tahun 1945 yaitu 

“melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

Pengaturan perlindungan 

saksi dan/atau korban yang diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2006 diberikan kepada setiap 

saksi dan korban dalam semua tindak 

pidana tanpa kecuali, dan ini sudah 

sesuai dengan Deklarasi PBB 

mengenai Basic Principles of Justice 

for Victims of Crime and Abuse of 

Power, yaitu bahwa korban adalah 

seseorang baik secara individu 

maupun kolektif telah menderita 

kerugian, termasuk fisik atau mental, 

emosional, kerugian secara ekonomis 

atau pelemahan ( impairment ) 

substansial terhadap hak – hak 

mendasar lainnya, baik dengan 

melakukan perbuatan maupun tidak 

melakukan perbuatan yang 

merupakan pelanggaran terhadap 

hukum pidana nasional atau norma – 

norma yang diakui secara 

internasional yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia. 

C. Kebijakan Non Penal Pada 

Putusan No. 

1554/PID.B/2012PN.MEDAN 

Diindonesia mempunyai 

sejarah panjang dalam pengiriman 
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tenaga kerja tidak terampil keluar 

negeri, selama dua puluh tahun 

terakhir, jutaan orang Indonesia yang 

kebanyakan perempuan yang tidak 

terampil baik secara legal maupun 

illegal telah dikirim untuk 

dipekerjakan dibanyak negara
31

. 

Dari beberapa conroh kasus 

yang terjadi di Indonesia penulis 

mengambil satu contoh kasus tindak 

pidana perdagangan orang yang akan 

dianalisa oleh penulis, yaitu : 

 

D.  Analisa kasus 

Berdasarkan kasus yang 

penulis dapatkan dari Pengadilan 

Negeri Medan terhadap putusan 

perkara pidana nomor 

1554/PID.B/2012/PN. MDN 

mengenai tindak pidana perdagangan 

orang yaitu melakukan, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang dengan 

                                                           
31

Irwanto dan Fentinya Nugroho 

dan Johanna Debora Imelda.2001. 

Perdagangan Anak Indonesia. Jakarta : 

kantor Perburuhan Internasional, halaman 68 

ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, maka penulis akan 

memberikan analisa kasus tersebut 

yakni sebagai berikut : 

Kejahatan yang dilakukan 

terdakwa Andreas Ginting alia Ucok 

adalah mengenai tindak pidana 

perdagangan orang yaitu melakukan, 

pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, 

mempekerjakan anak dibawah umur, 

melakukan tindak asusila dengan 

ancaman dan menggunakan 

kekuasaan.  

 Perbuatan Terdakwa ini 

terbukti secara sah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 



 
 

74 
 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Lebih lengkap rumusan pasalnya 

adalah sebagai berikut : 

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 : 

“(1)   Setiap orang yang 

melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali 

atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di 

wilayah negara Republik 

Indonesia, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit 

Rp120.000.000,00 (seratus dua 

puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 

(2)   Jika perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang 

tereksploitasi, maka pelaku 

dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) 

 Unsure-unsur yang terdapat 

dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 

2007 adalah sebagai berikut : 

1. Setiap orang 

2. Melakukan perekrutan, 

pengangkutan, 

penampungan, 

pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman 
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kekerasan,penggunaan 

kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalah 

gunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan 

utang atau member 

bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang 

yang memegang kendali 

atas orang lain  

3. Untuk tujuan 

mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah Negara 

Republik Indonesia 

Menurut penulis, perbuatan 

terdakwa telah memenuhi 

unsur-unsur tersebut dengan 

berbagai alasan sebagai 

berikut : 

1. Terdakwa sebagai subjek 

hukum selama persidangan 

dapat menjawab 

segalapernyataan dengan 

baik 

2. Berdasarkan fakta-fakta 

yang terungkap 

dipengadilan bahwa 

terbukti benar terdakwa 

telah melakukan pebuatan 

pidana melakukan 

perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, 

pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman 

kekerasan,penggunaan 

kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalah 

gunaan kekuasaan atau 

posisi rentan. Terdakwa 

juga melakukan perbuatan 

asusila terhadap saksi 

korban dengan 

caramengancam dan 

penyalahgunaan 
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kekuasaan. Terdakwa juga 

tidak memberikan hak 

yang semestinya diterima 

oleh korban 

3. Terdakwa sebagai pelaku 

tindak pidana perdagangan 

orang harus 

mempertanggung 

jawabkan perbuatannya 

dengan menjalani 

hukuman penjara selama 

3(tiga) tahun dan ditambah 

dengan pidana denda 

Rp.120.000.000 apabila 

terdakwa tidak sanggup 

membayar denda tersebut 

maka diganti dengan 

hukuman penjara selama 2 

bulan. Dan juga terdakwa 

dikenakan sanksi yaitu 

membayar ganti kerugian 

kepada Enong Suliyani 

(ibu kandung saksi 

korban) sebesar Rp. 

64.700.000 (enam puluh 

empat juta tujuh ratus ribu 

rupiah 

Pada putusan hakim penulis 

memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan yang menjadi bahan 

pertimbangan hakim.Penulis juga 

memperhatikan uraian pembelaan 

dari terdakwa. 

Berdasarkan uraian diatas, 

maka penulis berpendapat bahwa 

putusan No. 1554/ 

PID.B/2012/PN.MDN telah sesuai 

dengan analisa hukum pidana yang 

dibuat penulis. Dimana terdakwa 

memang terbukti melakukan tindak 

pidana yaitu perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan,penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalah 
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gunaan kekuasaan atau posisi rentan 

yang terdapat dalam unsur-unsur 

tindak pidana perdagangan orang.  

Pelaku tindak pidana 

perdagangan orang (Trafficker) 

pantas dijatuhi hukuman yang 

setimpal dengan perbuatannya 

terlebih korbannya adalah anak yang 

masih dibawah umur. Sebab 

perbuatan perdagangan orang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan sanksi yang 

dijatuhkan bagi pelaku menjadi lebih 

tegas yakni hukuman pidana penjara 

dan pidana denda. Telah dijelaskan 

pada Pasal 2 bahwa “Setiap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang 

dipidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah)”. Selain itu, korban 

juga berhak untuk mendapatkan 

restitusi yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada 

Pasal 48 ayat (1) bahwa “Setiap 

korban tindak pidana perdagangan 

orang atau ahli warisnya berhak 

memperoleh restitusi”. Dalam kasus 

ini korban adalah seorang anak yang 

masih dibawah umur maka harus 

juga dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pelaku dalam 

kasus ini juga telah melanggar Pasal 

82 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak bahwa “Setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan 
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perbuatan cabul, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

Akibat perbuatan pelaku 

maka saksi korban telah mengalami 

kerugian baik secara materil dan 

immateriil. Saksi korban telah 

dirugikan secara materil karena 

selama bekerja cafe saksi korban 

belum pernah menerima gaji sebesar 

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per 

bulan dan gaji tersebut tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan saksi Entin 

yang menawarkan pekerjaan sebagai 

kasir cafe di Medan. Saksi korban 

juga hanya diberi tempat penginapan 

saja dan biaya makan ditanggung 

sendiri. Saksi korban hanya 

menerima uang botol hasil penjualan 

minuman dan jika dihitung setiap 

minggu bisa dapat kira-kira Rp. 

185.000,- (seratus delapan puluh 

lima ribu rupiah) dan uang tip dari 

tamu yang tidak ditentukan 

jumlahnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima 

puluh ribu rupiah). Sedangkan secara 

immateriil, saksi korban dirugikan 

karena dia telah mengalami 

pelecehan seksual dan dijadikan 

sebagai Pekerja Seks Komersial 

(PSK) padahal saksi korban adalah 

anak dibawah umur yakni berusia 15 

tahun. Karena korban bukan seorang 

anak yang penduduk Sumut maka 

dijalin kerja sama antar provinsi 

yakni Polda Sumut dan Jawa Barat 

juga mendapat pendampingan oleh 

KPAID (Komisi Perlindungan Anak 

Daerah) Sumut dengan KPAID 

(Komisi Perlindungan Anak Daerah) 

Jawa Barat. Dalam hal ini Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) yang 

menangani perkara tindak pidana 

perdagangan orang telah 
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menjalankan tugas dan wewenang 

sesuai Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Perdagangan Orang (human 

trafficking) dilatar belakangi 

berbagai faktor yaitu faktor 

ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan yang minim dan 

tingkat buta huruf yang tinggi, 

penegakan hukum, sarana dan 

koordinasi, faktor media 

massa, dan masyarakat serta 

dibekali dengan modus 

operandi pelaku yang beragam 

yang dapat dilihat dari kaca 

mata kriminologitentang 

sebab-sebab kejahatan antara 

lain aliran klasik yang 

domainnya adalah free will 

atau kehendak bebas, aliran 

positifis bukan karena adanya 

free will, melainkan karena 

pengaruh watak atau psikis 

pelaku, faktor biologis maupun 

faktor lingkungan dan 

sosialnya. 

2. Melihat berbagai dampak yang 

terjadi akibat tindak pidana 

perdagangan orang dan 

dianggap sebagai suatu tindak 

pidana yang bersifat khusus 

(lex specialis), maka Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 

Tentang PTPPO lahir sebagai 

payung hukum untuk 

melindungi korban dan 

menindak tegas para pelaku 

TPPO. Penerapan undang-

undang ini mengikat berbagai 

elemen, baik oleh aparat 

hukum, pemerintah dan 

masyarakat. 

3. Dalam Putusan No 1554 /Pid.B 

/2012/ PN.Mdn, disimpulkan 
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bahwa unsur-unsur perbuatan 

tindak pidana baik unsur 

subjektif maupun unsur 

objektif yang dilakukan oleh 

pelaku Andreas Ginting alias 

Ucok telah telah terpenuhi, 

sebagaimana dalam Dakwaan 

Primair Jaksa Penuntut Umum 

melanggar Pasal 2 ayat 1 UU 

PTPPO serta mengabulkan 

Tuntutan/ Hak Restitusi Korba 

 

B. Saran 

1. Diharapkan pemerintah baik 

pusat maupun daerah ataupun 

instansi terkait dapat 

memberikan pemecahan 

masalah dari berbagai faktor 

pendorong terjadinya TPPO. 

Baik dalam upaya Penal atau 

upaya Preventif (pendekatan 

hukum pidana) maupun 

upaya Non Penal atau upaya 

Represif (upaya diluar hukum 

pidana).  

2. Diharapkan dalam 

pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang adanya 

kontrol hukum (Law Control) 

yang direalisasikan dalam 

bentuk penerapan sanksi yang 

tegas kepada para pelaku 

TPPO sehingga dia merasa 

jera untuk melakukan 

kembali perbuatan tersebut. 

3. Diharapkan agar penerapan 

UU No. 21 Tahun 2007 

tentang PTPPO dapat 

dilaksanakan dengan tegas 

sesuai aturan dan teknis 

penerapannya. Mulai dari 

proses penyidikan, 

penyelidikan, pendakwaan, 

penuntutan sampai pada 

putusan 

 

 



 
 

81 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Ahmad Sofian dan Misran lubis dan Rustam, Menggagas Model Penanganan 

Perdagangan Anak : Kasus Sumatera Utara, Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004. 

 

Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. 

 

 

 

Endang Kuswaya, Kebijakan dan Program Luar Negeri Dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan TPPO, 2009. 

 

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010. 

 

H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Mandar Maju, 2009. 

 

International Labour Organization, Bunga – Bunga di Atas Padas: Fenomena 

Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Jakarta : ILO – APEC, 2004 

 

Irwanto dan Fentinya Nugroho dan Johanna Debora Imelda, Perdagangan Anak 

Indonesia, kantor Perburuhan Internasional, Jakarta,2001. 

 

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, 

Surabaya, 2006. 

 

Jujun S. Suryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1999. 

 

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 

2010. 

 

Kuntjoro, Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial, Jakarta : 

Jurnal Perempuan No. 36/ 2004 Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Juli 

2004 

 

Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti, Pola Tingkah Laku Sosial 

Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed). 

Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Alternatif pemecahannya, Convention, Jakarta, 2000. 

 

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. 



 
 

82 
 

 

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. 

 

Muhadjir Darwin, Pekerja Migran dan Seksualitas, Yogyakarta : Center for 

Population and Policy Studies Gadjah Mada University, ,  

 

Parjoko, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia (trafficking in person), 

Kementrian Kordinator, Jakarta, 2005. 

 

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1993. 

 

Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1976. 

 

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika 

Aditama, Bandung, 2005. 

 

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004. 

 

Suryanto, Perdagangan Anak Perempuan, Pada Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002. 

 

 

United Nation. 2000. Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In 

Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime 

 

W. Friedman, Teori dan Filsafat Umum, Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 1996. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

 

C. INTERNET 

Edi Suharto, Permasalahan Pekerja Migran :Perspektif Pekerjaan Sosial, http 

://www.policy.hu./suharto/makIndo24.htm 


