
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan 

dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan 

bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan 

transnational crime.
1
 Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat

2
 

yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.
3
 Perdagangan orang juga 

menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi 

karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, 

tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima 

kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan 

senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.
4
 

 

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, 

pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui 

penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan 

mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, 

                                                           
1
 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan 

Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii. 
2
 Sasha L. Nel, “Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United 

States?”, Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law, 2005, hlm. 3. 
3
 Jr. LeRoy G. Pott, “Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United 

Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons”, George Washington International Law 

Review, Volume 35, 2003, hlm. 27. 
4
 Moises Na’im, “The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization”. American 

University of International Law Review, Volume 18, 2002, hlm. 3. 
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wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara 

mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh 

TPPO, baik sebagai negara  asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan 

orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang 

beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan 

narkotika dan penyelundupan senjata gelap.
5
  

 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi 

PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention 

on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
6
 berikut Protokol untuk Mencegah, 

Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia
7
 (selanjutnya disebut Protokol 

Perdagangan Orang/Trafficking In Persons Protocol, pen.) membantu negara-

negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.
8
 

 

Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku trafficking 

terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol 

Trafficking). Dalam protokol ini pengertian trafficking adalah perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui 

                                                           
5
http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-

kemanusiaan/diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib. 
6
 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
7
 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 

Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
8
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref= 

menuside diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib. 

http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/
http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref
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penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, 

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan 

atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas 

orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. 

 

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan 

dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum 

TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual 

untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi 

anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak 

antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail 

(mail order bride) dan perdagangan organ tubuh manusia.
9
 

 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo,
10

 bentuk dan modus operandi perdagangan 

orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut: 

a. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai 

dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan 

berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya ”misi kebudayaan”. 

b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara 

seksual. 

c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi 

hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat 

kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh 

lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia. 

d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (mail-order 

bride) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui 

kondisi sebenarnya dari calon suaminya. 

e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah 

yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, 

mental dan moral mereka. 

f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang 

benar (due process of law). 

                                                           
9
 Mahrus Ali…op.cit.,  hlm. 24. 

10
 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang:  Beberapa Catatan, Law Review, 

Volume 7, 2007, hlm. 6. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo
11

 juga diperoleh 

bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain: 

a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. 

b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa 

(di antaranya sebagai pemandu karaoke). 

c. Dijadikan sebagai pelacur. 

d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri 

pornografi. 

e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang. 

f. Bekerja di luar negeri. 

g. Kawin kontrak. 

h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis. 

i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita 

hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin 

bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti 

dengan bayi mereka. 

j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit. 

k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan 

iming-iming gaji yang tinggi. 

l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang 

ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur. 

m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi 

untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. 

Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk 

diperdagangkan. 

n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang 

melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan 

kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.  

 

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait 

persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait 

perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan 

komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan 

sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan 

kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas 

                                                           
11

 Harkristuti Harkrisnowo, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Universitas Indonesia 

Human Right Center, Jakarta, 2003, hlm. 44. 
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batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya 

berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang.
12

 

 

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk 

sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga 

pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang 

yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-

definisi tersebut diakui secara luas (there is no widely recognized definition of 

human trafficking).
13

 Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi 

perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian 

yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya 

tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulanginya.
14

 

 

Definisi terkait tentang perdagangan orang adalah: 

a. Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, 

transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, 

penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan 

pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang 

                                                           
12

 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan 

Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 12. 
13

 Fara Gold, “Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of 

Women”, University of Miami International and Comparative Law Review, Volume 11, 2003, 

hlm. 103; Elizabeth F. Defeis, “Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in 

Persons-A New Approach”, ILSA Journal of International and Comparative Law, Volume 10, 

2004, hlm. 488. 
14

 Shelley Case Inglis, “Expanding International and National Protections against Trafficking for 

Forced Labor Using A Human Rights Framework”, Buffalo Human Rights Law Review, Volume 

7, 2001, hlm. 59. 
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memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.
15

 

Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi 

seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal 

perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi 

juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (forced labor).
16

 

b. Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum 

Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) disebut 

Protokol Perdagangan Orang (Protocol Trafficking In Persons) atau Protokol 

Palermo, yaitu:
 17

 

1) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments 

or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall 

include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 

other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.  

 

(Terjemahan:  perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan 

atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan 

atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau 

penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan 

                                                           
15

 Sasha L. Nel, op.cit., hlm. 2; Dalam Susan W. Tiefenbrun, “Sex Sells but Drugs Don’t Talk: 

Trafficking of Women Sex Workers”, Thomas Jefferson Law Review, Volume 23, 2001; Donna 

R. Lee, “Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and 

Proposed Legal Solutions”, Asian Law Journal, Volume 5, 1998. 
16

 Mahrus Ali…op.cit., hlm. 16. 
17

 Janie Chuang, “Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy”, 

Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152. 
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dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan 

eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi 

dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa 

perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).
18

 

 

2) The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set 

forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means 

set forth in subparagraph (a) have been used. 

 

(Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas 

eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak 

akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah 

digunakan).
19

 

  

Dari definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di atas dapat 

disusun dalam bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan dilakukannya 

perdagangan orang dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum 

Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) disebut 

Protokol Perdagangan Orang (Protocol Trafficking In Persons) atau Protokol 

Palermo, yaitu:
 20
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 Terjemahan dikutip dari Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di 

Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam Jurnal Perempuan…op.cit., 

hlm. 38. 
19

 Terjemahan R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam Jurnal 

Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, 

Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89. 
20

 Janie Chuang, “Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy”, 

Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152. 
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3) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments 

or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall 

include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 

other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.  

 

(Terjemahan:  perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan 

atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan 

atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau 

penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan 

dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan 

eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi 

dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa 

perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).
21

 

 

4) The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set 

forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means 

set forth in subparagraph (a) have been used.  

 

(Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas 

eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak 

akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah 

digunakan).
22

 

   

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di atas dapat disusun 

dalam bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan dilakukannya perdagangan 

orang dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut: 
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 Terjemahan ini dikutip dari Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di 

Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam Jurnal Perempuan…op.cit., 

hlm. 38. 
22

 Terjemahan R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam Jurnal 

Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, 

Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89. 
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Tabel 2:  Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang 

      Menurut Protokol Palermo 

 

No Bentuk Perbuatan Modus Perbuatan Tujuan 

1 Perekrutan Penggunaan ancaman Eksploitasi Prostitusi 

2 Pengangkutan Penggunaan bentuk 

tekanan lain 

Eksploitasi seksual 

3 Pemindahan Penculikan Kerja paksa 

4 Melabuhkan Penipuan Perbudakan 

5 Menerima  Kecurangan  Praktik serupa 

perbudakan 

6  Penyalahgunaan 

kekuasaan  

Penghambaan 

7  Kedudukan berisiko Peralihan organ 

8  Memberi/menerima 

pembayaran 

 

 

Sumber:   Data sekunder disarikan dari Protokol Palermo. 

  

 

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, yaitu perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, 

penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, 

untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi 

dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, 

penghambaan, atau pengambilan organ-organ.  

 

Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua 

hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari 

kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan 
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pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi 

korban perdagangan orang.
23

  

Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua 

hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari 

kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan 

pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi 

korban perdagangan orang.
24

  

 

Tujuan akhir dilakukannya perdagangan orang menurut Protokol Palermo 

maupun UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau 

tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 

secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil 

maupun imateriil.
25

 

 

c. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO): Tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

                                                           
23

 Fara Gold, op.cit., hlm. 106. 
24

 Fara Gold, op.cit., hlm. 106. 
25

 Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
26

 

 

Definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO di atas memiliki kemiripan 

dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Palermo 

dengan beberapa penambahan. Kemiripan ini bisa dipahami mengingat salah 

satu faktor pendorong dikeluarkannya UU PTPPO untuk merespon dan 

mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo. 

Sedangkan yang membedakannya keduanya, yaitu adanya penambahan bentuk 

perdagangan orang berupa penjeratan utang (debtbondage) di UU PTPPO. 

 

Perdagangan orang berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, bila 

dibandingkan dan disandingkan tidak satu pun yang memasukkan unsur 

persetujuan korban tanpa melalui paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman 

kekerasan, dan sebagainya, sebagai bagian dari perdagangan orang. Pada saat 

korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan objek perdagangan orang, maka 

tindakan korban tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. 

 

B. Pengertian Sistem Penegakan Hukum Pidana 

Sistem penegakan hukum (SPH) dilihat secara integral, yaitu adanya keterjalinan 

erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem 

(komponen) yang terdiri dari substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya 

hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait 
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 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-

undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak 

hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ 

administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).
27

 

 

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem 

substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Kesatuan sistem ini sejalan 

dengan Sanford H. Kadish (ed.) dalam Encyclopedia of Crime and Justice, Vol.2, 

menyatakan bahwa Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) dapat dilihat dari tiga (3) aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif 

(normative system); sebagai sistem administratif (administrative system); dan 

sebagai sistem sosial (social system)
28

. 

 

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem penegakan 

hukum (SPH) yang integral dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
29

 

a. Aspek/Komponen Substansial Hukum (Legal Substance)  

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan 

substansi hukum, di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, 

hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut substansi 

hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan integrated legal 

system atau integrated legal substance. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari 
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 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius 

dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, dalam buku Pendekatan Keilmuan dan 

Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di 

Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 42. 
28

 Ibid., hlm. 45. 
29

 Ibid., hlm. 46. 
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Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif 

(normative system). 

 

SPHP dalam menghadapi TPPO saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum 

pidana terkait hukum pidana materiel (Materielle Strafrecht), hukum pidana 

formal (Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht), dan hukum pelaksanaan pidana 

(Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment)
30

 yang didasarkan pada 

sejumlah perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.  

 

b. Aspek/Komponen Struktural Hukum (Legal Structure) 

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ 

berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan 

fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dilihat 

secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga 

merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/ 

operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dari sudut struktural/ 

administrasi/fungsional inilah, di bidang SPP muncul istilah Integrated Criminal 

Justice System atau the administration of criminal justice. Menurut Encyclopedia 

dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem 

administratif (administrative system).  
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 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum…, op.cit., hlm. 12. 
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Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan  hukum pidana atau 

sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, maka SPP merupakan 

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana terdiri dari 4 

(empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga 

penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) 

kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) 

kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).  

 

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum 

pidana integral sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (Integrated Criminal 

Justice System). Di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk  juga profesi 

advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.
31

 

 

c. Aspek/Komponen Budaya/Kultural Hukum (Legal culture) 

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-

nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori 

hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan 

edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum. Yang dimaksud dengan nilai-nilai 

budaya hukum (legal culture) dalam konteks penegakan hukum pidana, tentunya 

lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan  

pendidikan/ilmu hukum.  

 

Berdasarkan sudut budaya hukum, sistem penegakan hukum merupakan 

integrated legal culture atau integrated cultural legal system. Nilai-nilai budaya 
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hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, maka wajarlah dalam 

Encyclopedia of Crime and Justice, SPP (CJS) juga dapat dilihat sebagai sistem 

sosial (social system). 

 

Sebagai sebuah sistem hukum pidana, maka sistem penegakan hukum pidana 

(SPHP) dilihat secara integralitas seharusnya ada keterjalinan erat/ 

keterpaduan/integral/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang 

terdiri dari substansi hukum (legal substance), stuktur hukum (legal structure) 

dan budaya hukum (legal culture) di bidang hukum pidana.  

 

Sebagai suatu SPHP, proses penegakan hukum pidana (PHP) terkait erat dengan 

ketiga komponen, yaitu komponen substantif/normatif (norma hukum/ peraturan 

perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme 

prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan  

komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)
32

 di bidang hukum pidana. 

 

Pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) adalah sistem 

kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/ 

diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. 

Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari sub-
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 Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) 

pembangunan  hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan 

budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum 

Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/ 

pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan 

profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi 

Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks 

Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju 

Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 

2. 
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sistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang integral juga 

dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem tersebut. 

 

Barda Nawawi Arief
33

 menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia pada 

hakikatnya identik dengan SPH karena proses peradilan pada hakikatnya suatu 

proses menegakkan hukum. Termasuk SPHP dalam menghadapi perkara TPPO 

saat ini maupun dalam menghadapi masalah TPPO di masa yang akan datang.  

SPHP saat ini dalam menghadapi TPPO dilihat dari substansi hukum pidana 

meliputi:  

a. Substansi hukum pidana materiel (materielle strafrecht); 

b. Substansi hukum pidana formal (strafverfahrensrecht/strafprozessrecht); 

c. Substansi hukum pelaksanaan pidana (strafvollstreckungsrecht). 

 

Ketiga sub-sistem hukum pidana itu juga merupakan satu kesatuan sistem 

pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan 

secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja, terlebih hanya 

mengandalkan  hukum pidana materiel. Dengan demikian, dilihat dari sudut 

substansi hukum pidana, SPHP pada hakikatnya merupakan integrated legal 

system atau integrated legal substance yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
34

 

a. Hukum pidana materiel 

Sistem hukum pidana  materiel/substantif  dalam menghadapi TPPO saat ini 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sebagai induk/ 

pusat) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai undang-undang khusus di luar 
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 Barda Nawawi Arief, Reformasi...op.cit., hlm. 1. 
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KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di dalam 

KUHP maupun di luar KUHP merupakan  satu  kesatuan sistem hukum pidana 

substantif. Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari aturan 

umum (general rules) dan aturan khusus (special rules).  

 

Undang-undang khusus di luar KUHP dilihat dari keseluruhan sistem penegakan 

hukum pidana substantif, hanya merupakan sub-sistem karena pada umumnya 

hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus.
35

 Undang-undang khusus tidak 

mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana 

yang bersifat umum (ajaran-ajaran umum (algemene leerstukken/ algemeine 

Lehren). 

 

Substantif SPHP dalam hukum pidana saat ini belum merupakan satu kesatuan 

sistem yang utuh dan terpadu terkait berlakunya UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan 

peraturan hukum pelaksanaan pidana. Pada awalnya Pasal 297 dan Pasal 324 

KUHP dipandang mampu sebagai pasal yang melarang dan memidana pelaku 

TPPO. Dalam perkembangannya, KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak 

dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk 

tindak pidana baru perdagangan orang. KUHP dipandang kurang sesuai dengan 

nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam 

masyarakat; kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi 
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 Dilihat dari sudut normatif, ada tiga masalah/substansi pokok dari Hukum Pidana (HP), yaitu 

yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; stafbaarfeit; criminal act; actus 

reus), yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; 

schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea), dan yang berkaitan dengan 

“pidana/pemidanaan” (straf; punishment/sentencing; poena). H.L. Packer (1968: 17) 

menyebutnya sebagai “the three concept” atau “the three basic problems” (berupa “offence”, 

“guilt”, dan “punishment”), dalam Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem 

Penegakan Hukum)..., loc.cit., hlm. 5. 
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tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional). Kondisi ini berbeda 

dengan UU PTPPO. 

 

Hubungan di antara UU PTPPO dengan KUHP yang belum diharmonisasi dan 

disinkronisasi menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi penataan ulang 

(rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (substantif) 

pemberantasan TPPO dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang 

integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP. Sampai saat ini masih 

saja tetap berupa rancangan yang belum tuntas. Reformasi dan rekonstruksi 

KUHP masih terus berproses hingga sekarang ini. Terakhir sampai dengan 

Konsep RUU KUHP 2012. 

 

b. Hukum pidana formal 

Sasaran/adressat  dari hukum pidana tidak  hanya  mengatur perbuatan warga 

masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti 

kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.
36

 Jadi kebijakan hukum 

pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi/ 

membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada 

umumnya untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat maupun 

kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Pengaturan kekuasaan/ 

kewenangan aparat penegak hukum ini merupakan salah satu bagian dari berlaku/ 

bekerjanya hukum pidana formal.  
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Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara 

merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana;  tugas yuridis dari hukum 

pidana bukanlah  "mengatur masyarakat"  tetapi "mengatur penguasa" ("the  limitations of,  and 

control over, the powers of the State  constitute the   real  juridical  dimension  of  criminal  law;   

The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police"). Lihat G.P.  

Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hlm. 139 dalam 

Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)..., loc.cit., hlm. 7. 
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Apabila SPH dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum (sistem 

kekuasaan kehakiman), maka di dalam SPP terkait 4 (empat) sub-sistem 

kekuasaan yang telah dikemukakan di atas. Keempat tahap/ subsistem itu 

merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, sering 

disebut dengan istilah SPP Terpadu (integrated criminal justice system). 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, SPHP pada hakikatnya merupakan sistem 

kekuasaan  untuk menegakkan/menerapkan hukum pidana yang berujung pada 

pengenaan/penjatuhan  sanksi pidana.  Pengertian pidana tidak hanya dilihat 

dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat  dilihat  dalam arti luas/materiel. 

Dalam  arti  sempit/formal, penjatuhan pidana memang merupakan kewenangan  

formal dari hakim. Namun, dilihat secara materiel (dalam arti luas), penjatuhan 

pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari  pejabat yang 

berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan 

pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.  

 

c. Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi 

Saat ini hukum pelaksanaan pidana/eksekusi pidana tersebar di dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, yaitu:
37

 

1) Hukum pidana materiel: UU PTPPO dan KUHP; 

2) Hukum pidana formal: UU PTPPO dan KUHAP, antara lain Pasal 271 

- pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan 

pidana  penjara/ kurungan; Pasal  273 - pelaksanaan putusan pidana 

denda; Pasal 274 - putusan  ganti  kerugian dalam hal  penggabungan  

perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat; 

3) Undang-undang khusus (Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 

tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan); 
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 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan...ibid., hlm. 9. 
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4) Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakat-

an; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Perawatan Tahanan); 

5) Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti 

Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan). 

 

SPHP saat ini dalam menghadapi TPPO dilihat dari substansi hukum pidana 

didasarkan pada UU PTPPO sebagai hukum pemberantasan TPPO.  

C.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada 

proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum.  

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang 

mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian 

hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna 

melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses 

merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme 
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aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam 

menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. 

Namun, menurut Soerjono Soekanto
38

 terdapat juga faktor-faktor yang 

menghambat antara lain: 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 

atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan 

tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya 

merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola 

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti 

setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, 

karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh 

tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang 

diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan 

perilaku yang mendukung. 
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2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 

dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 

adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta 

harus diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 
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Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 

penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan 

mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, 

karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata 

lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan 

peraturan hukum tersebut. 

C. Dimensi Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Lintas 

Batas Negara (Transnasional) 

 

Kejahatan lintas negara (transnational crimes/cross boundaries countries) dengan 

perkembangan yang demikian pesat, dewasa ini kejahatan lintas negara dipandang 

sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup 

multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut Transnational Organized Crimes 

(TOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. 

Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas 

batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta 

perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. 
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Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah 

kompleksitas kejahatan lintas negara. 

 

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional 

maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas teritorial.  

Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah 

dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (hostis 

humanis generis). 

 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi 

PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention 

on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
39

 berikut Protokol untuk 

Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang
40

 (selanjutnya disebut 

Protokol Perdagangan Orang/Trafficking In Persons Protocol, pen.) membantu 

negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang. 

 

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan 

perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari 

satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, 

                                                           
39

 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
40

 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 

Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
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meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada 

saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat 

dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. 

 

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum 

merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana 

transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah 

memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 

 

Upaya pencegahan dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional dan 

pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah membentuk United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 

 

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut 

menandatangani United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, 

Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional 

yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun 

internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, 

Indonesia menyatakan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang 
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mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila 

terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi. 

 

Perkembangan TPPO sebagai kejahatan lintas negara (transnational crimes) yang 

demikian pesat
41

 menjadikan kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu 

ancaman serius terhadap keamanan global dewasa ini. Pada lingkup multilateral, 

kejahatan ini lebih sering disebut transnational organized crimes (TOC). 

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa 

faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara 

antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta 

perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. 

Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah 

kompleksitas kejahatan lintas negara. 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (UU PTPPO) diberlakukan untuk merespon semakin 

meningkatnya TPPO yang telah bertransformasi dari kejahatan di lingkup suatu 

negara (domestik) menjadi kejahatan lintas batas negara (transnasional).  

 

Perkembangan TPPO sebagai kejahatan lintas batas itu direspon dengan 

dikeluarkannya UU PTPPO yang menyatakan bahwa untuk mengefektifkan 

penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan 

orang. Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Republik 

Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat 

bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama internasional dapat dilakukan 

                                                           
41

 http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu, 12 Oktober 2011 pukul 

09.18 Wib. 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu
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dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau 

kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Perkembangan TPPO terkait pula dengan perubahan dalam bidang ekonomi 

global, yang telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu 

dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas 

batas negara. Organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan 

wilayah dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.
42

  Oleh 

karena itu, TPPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya 

termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial 

yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional 

mengingat ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, sehingga kegiatannya 

mengandung ciri-ciri sebagai organized crime
43

, white collar crime, corporate 

crime, dan transnational crime.  Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi 

dapat menjadi salah satu bentuk cyber crime.
44

 

 

                                                           
42

 Muladi, Demokratisasi..., op.cit., hlm. 121. 
43

 Untuk memahami kejahatan terorganisasi dikemukakan dalam Article 2 ayat (1) Proposal and 

Contributions Received from Governments, dinyatakan (General Assembly, A/AC.254/5 19 

December 1998), bahwa organized crime berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan 

perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya, 

ayat (2) dinyatakan bahwa sebuah organisasi kejahatan (a criminal organization)  berarti suatu 

kelompok (tiga atau lebih) orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat 

bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-

pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (internal or foreign) dengan cara melawan hukum 

seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, dan dalam memajukan aktivitas kejahatan itu juga 

masuk ke dalam ekonomi yang sah,  dikutip oleh M. Arief Amrullah, op.cit., hlm. 122. 
44

 Bela Bonita Chatterjee menyatakan eksploitasi seks terhadap wanita dan anak-anak merupakan 

krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (a global human rights crisis) yang semakin  meningkat 

dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi (information and 

communication technologies (ICTs) telah digunakan sebagai fasilitator untuk perdagangan dan 

eksploitasi seksual para wanita dan anak-anak dengan berbagai cara. Lihat Bela Bonita 

Chatterjee, Human Rights and the Cyber Sex Trade, bahan internet, dalam Barda Nawawi Arief, 

Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 14. 
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Globalisasi juga mempengaruhi perkembangan kejahatan yang semula kejahatan 

terjadi dalam lingkup domestik suatu negara, berubah dan berkembang menjadi 

kejahatan lintas negara (transnational crimes) yang demikian pesat,
45

 dewasa ini 

kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap 

keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut 

Transnational Organized Crimes (TOC). Kejahatan lintas negara memiliki 

karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang 

kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah 

globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi 

informasi, komunikasi dan transportasi. Keadaan ekonomi dan politik global yang 

tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara. 

 

Saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi internasional. Perdagangan 

orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis 

haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan senjata 

gelap.
46

 Setiap tahun diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak  diperdagangkan 

secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia 

diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual.  

 

Karakteristik TPPO  merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa 

berbahayanya, sangat merugikan dan meresahkan, melanggar kemanusiaan dan 

melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi  

untuk mewujudkan bentuk TPPO, baik sudah diatur/dirumuskan dalam UU 

                                                           
45

Op.cit., http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu, 12 Oktober 2011 

pukul 09.18 Wib. 
46

http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-

kemanusiaan/diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 Wib. 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu
http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/
http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/
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PTPPO (in abstracto) maupun belum dirumuskan dalam undang-undang yang 

terjadi di masyarakat (in concreto). TPPO terus menerus diperbincangkan dan 

dibahas di berbagai level, yaitu di level  internasional oleh PBB, level regional di 

kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, level nasional sampai ke level daerah. 

 

Karakteristik TPPO  sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa 

berbahayanya, sangat merugikan, dan melanggar hak asasi manusia dapat 

dicermati dari uraian sebagai berikut
47

 kejahatan luar biasa (extra-ordinary 

crimes), TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara (transnational organized 

crimes/cross boundaries countries), TPPO sebagai kejahatan kerah putih (white 

collar crime), TPPO sebagai kejahatan terorganisasi (organized crime) dan TPPO 

sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia. 

 

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional 

maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas teritorial.  

Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah 

dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (hostis 

humanis generis).
48

 Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam 

negeri, yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang 

                                                           
47

 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan 

Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. ….. 
48

 Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional:  Dalam Kerangka Perdamaian dan 

Keamanan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta,  2010, hlm. 1.  Dalam bukunya yang lain, 

Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 

hlm. xviii menyatakan bahwa salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari 

masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas 

teritorial.  Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah 

dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (hostis humanis generis); 

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 

2004, hlm. 41 menyebutnya dalam istilah Latin sebagai hostis humani generis. 



49 
 

antarnegara/kejahatan lintas batas negara/nasional (transnasional),
49

 baik bersifat 

perseorangan maupun terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang 

terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan 

sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut 

pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang 

dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. 

 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping 

memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara 

ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, 

beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antarnegara yang 

efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat 

penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 

Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama 

internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional 

yang terorganisasi. 

 

Meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah membentuk United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 
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 Kejahatan lintas batas negara atau antarnegara menjadi yurisdiksi Konvensi PBB Anti Kejahatan 

Transnasional Terorganisasi (2000). 
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi 

PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention 

on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
50

 berikut Protokol untuk 

Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang
51

 (selanjutnya disebut 

Protokol Perdagangan Orang/Trafficking In Persons Protocol, pen.) membantu 

negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang. 

 

Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) 

pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen 

memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka 

kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut 

serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Pensyaratan 

(Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara 

Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau 

penerapan Konvensi. 
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 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
51

 Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 

Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 
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D. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Melihat kebijakan legislatif/formulasi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) 

dapat dimulai dari konsiderannya (menimbang) bahwa perdagangan orang, 

khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus 

diberantas.  

 

Kebijakan formulasi/legislasi UU PTPPO sejumlah pasal telah mengatur 

mengenai semua “perencanaan” (planning) penanggulangan TPPO dengan sistem 

hukum pidana yang meliputi pembangunan-pembangunan substansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum dalam kerangka pemberantasan, pencegahan, 

penanganan, dan penanggulangan kejahatan TPPO.  Keseluruhan sistem hukum 

pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam 

hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), 

pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan atas kejahatan 

TPPO yang diatur dalam sejumlah pasal, di antaranya terkait dengan kebijakan 

kriminal yang menggunakan sarana penal, khususnya terkait dengan perumusan 

tindak pidana dan aturan pidana dan pemidanaan, yaitu: 

 Pasal 1 butir 1  

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman,  pemindahan atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penye-

kapan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau  memberi bayaran atau manfaat sehingga mempe-

roleh 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. 
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Pasal 2  

a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampung-

an, 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).  

b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Dan seterusnya dari Pasal 3 sampai dengan Pasal  18 UU PTPPO. 

 

Sementara kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana nonpenal juga telah 

diatur dalam Bab VI perihal Pencegahan dan Penanganan UU TPPO, yaitu: 

Pasal 56  

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini 

mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 

 

 

Pasal 57  

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib 

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.  

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, 

program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan 

pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. 

 

Pasal 58  

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah 

untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. 

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus 

tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak 

hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.  

(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan 

wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi 
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masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan 

peneliti/akademisi.  

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:  

a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang;  

b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;  

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi 

rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;  

d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta  

e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.  

 

(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat 

setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.  

(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, 

keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan 

daerah diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

Untuk memahami UU PTPPO di atas perlu dilihat dari ketiga masalah pokok 

hukum pidana meliputi: 

a. tindak  pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus),  

b. kesalahan (schuld/guilt/mens rea), dan  

c. pidana (straf/punishment/poena).
52

  

 

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas sebenarnya hanya merupakan 

komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.
53

 Adapun 

perumusan tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta aturan 

pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus 
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 Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan 

pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic 

problems (berupa offence, guilt, dan punishment). Dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi 

Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan 

Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan 

RI.  Gedung Program Pasca Sarjana Undip. Semarang tanggal 29 Nopember 2008.  Hlm. 14. 
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 Loc.cit. 
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pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan, 

khususnya dalam UU PTPPO adalah: 

a. Masalah Tindak Pidana 

Masalah tindak pidana dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan 

orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO. Pengertian 

umum pengertian tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 

butir 1 UU PTPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. 

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 butir 2 UU 

PTPPO adalah 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. 

 

b. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana 

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang 

diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan 

Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan 

Peralihan Pasal 64 UU PTPPO. 

 



55 
 

c. Pidana dan Pemidanaan 

Sanksi pidana diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu 

dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

 

 

 

 

 

 


