
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan terjadi dalam berbagai bentuk, salah satu di antaranya

adalah perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (trafficking in persons especially

women and children), hal ini terjadi karena perempuan dan anak adalah manusia yang paling

rentan terhadap perlakuan kekerasan pada umumnya dan korban perdagangan orang pada

khususnya. Perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang

berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap

tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk

HIV/AIDS.

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas dan dianggap oleh

Masyarakat Internasional1 sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan  pelanggaran

terhadap hak asasi manusia. Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) perdagangan orang

khususnya perempuan dan anak adalah merupakan   pelanggaran berat HAM, karena korban

dirampas hak asasinya dan diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat diperjualbelikan

dan dipindahkan bahkan terkadang beresiko pada kematian.

Konsep dasar perdagangan orang adalah perekrutan dan pemindahan orang dari satu tempat ke

tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi,

1 Masyarakat internasional itu pada hakikatnya ialah hubungan kehidupan antar manusia, dua segi dari masyarakat
internasional sebagai dasar sosiologis Hukum Internasional yaitu adanya sejumlah Negara dan kebutuhan
negarauntuk mengadakan hubungan satu sama lain. Mochtar kusumaatmadja (Pengantar Hukum Internasional),
2003, hal 14, penerbit P.T. Alumni, Bandung.



dengan cara-cara penipuan, paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyalahgunaan

kekuasaan atau memanfaatkan posisi kerentanan seseorang.2

Perdagangan orang dapat menimpa siapa saja, baik orang-orang dewasa, anak-anak, laki-laki

maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-

laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah

kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat

masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis

ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau

meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari

kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan,  korban penculikan, janda cerai

akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk

bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan

pendapatan lebih. 3

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan yang

menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, penipuan atau janji palsu, menjebak,

mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari,

menculik, menyekap, atau memperkosa.

Modus operandi lainnya yaitu berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di

perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan

biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang agar anaknya

boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan,

2 Sahala Sumijati, masalah perdagangan anak dan wanitaberdasarkanprotokol konvensi TOC, 2006. hal
3 ibid



misalnya anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para paedofil dengan

memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.4

Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam

rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil, tergantung pada tujuannya.

Biasanya agen atau calo ikut menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk tujuan

ke luar negeri, korban dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen kemudian dipegang

oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan, bahkan seringkali perjalanan dibuat

memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit bagi

korban untuk kembali pulang. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka

ditakut-takuti bahkan diancam.

Di tempat tujuan, korban yang direkrut tinggal di rumah penampungan selama beberapa minggu

menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka di bawa ke bar, pub,

salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan

prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya, jika

menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo

yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus

ditanggung oleh korban.5

Perdagangan orang saat ini sudah menjadi bisnis global, yang memberikan keuntungan terbesar

ketiga setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang6. Gejala ini berkembang dan

berubah dalam berbagai bentuk kompleksitasnya, tetapi bagaimanapun bentuknya tetap sebagai

4 http://www.elsam.or.id/more.php?id=980 diakses pada 4 april 2008

5 http://www.elsam.or.id/more.php?id=980 diakses pada 4 april 2008
6 di dunia ini ada 3 kejahatan yang terorganisir, yaitu perdagangan senjata, narkoba dan perdagngan orang



perbudakan. Selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa perdagangan orang hanya

terbatas pada bentuk prostitusi saja, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak hal yang

merupakan bentuk lain dari kerja paksa, oleh karena itu isu perdagangan orang  sekarang ini

menjadi isu besar yang menarik perhatian masyarakat luas baik regional maupun internasional.

Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama

negara-negara berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi

internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu upaya PBB untuk

mencegah dan memberantas perdagangan orang adalah dengan mengeluarkan Konvensi tentang

Transnational Organized Crime (TOC).

Dalam Konvensi PBB Untuk Memerangi Kejahatan Transnational, (UN Convention Against

Transnational Organized Crime) 2000 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Transnational

Organized Crime adalah :

”Organized criminal group shall mean a structured of three or more person,  existing for
or period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious
crimes or offences established in accordance with the convention, in order to obtain,
directly or indirectly, a financial or material benefit.7

Artinya bahwa group kriminal yang terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang terdiri

atas tiga orang atau lebih, sudah ada dalam periode  tertentu dan berbuat dalam satu kesatuan

dengan tujuan untuk satu orang atau lebih, kejahatan berat atau kejahatan yang diatur dalam

konvensi, dengan tujuan untuk memperoleh langsung atau tidak langsung suatu keuntungan

finansial atau materi yang lain.

7 Schacter, Oscar, 1991,Internasional Law in Theory and Practice, Dardrecht. P: Martinus nijhaff Publishers, 1991.



Ruang lingkup penerapan (scope of application) United Nation Against Transnational Organized

Crime (TOC) mencakup pencegahan, investigasi dan penuntutan kejahatan-kejahatan sebagai

berikut :

a. Participation in an organized criminal group

b. Loundering of proceeds of crime

c. Corruption

d. Obstruction of justice

e. Seriousl crime as defined two off the convention (conduct constitution an offense

punishable by a maximum deprivation of at least four years or a more seriously penalty.8

Konvensi TOC dengan dua Protokol Tambahannya yaitu Protocol to Prevent, Suppress and

Punish Trafficking in Persons, Espescially Women and Children dan  Protocol against the

Smuggling of Migrants by Land, Sea And Air9, merupakan instrumen hukum internasional yang

diadakan untuk membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang

khususnya perempuan dan anak, melindungi serta membantu korban perdagangan orang dengan

tetap menghormati hak asasi manusia.

Dalam preamble Protokol to Prevent Supress and Punnish Trafficking in persons, Especially

Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan

Orang Khususnya Perempuan dan Anak-anak) yang selanjutnya disebut sebagai protocol

Traffifcing Tahun 2000, dinyatakan bahwa tindakan yang efektif untuk mencegah dan melawan

perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak memerlukan pendekatan internasional

secara luas dari negara-negara asal, transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah

8 Schacter, Oscar, 1991,Internasional Law in Theory and Practice, Dardrecht. P: Martinus nijhaff Publishers, 1991.
9 Sahala Sumijati, masalah Perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol konvensi TOC 2006.hal 2.



untuk mencegah perdagangan orang tersebut, memberantas, menghukum para pelaku dan

sekaligus melindungi korban yang diakui secara internasional.

Di Indonesia ada dua lingkup wilayah tujuan perdagangan orang yaitu antar daerah/pulau dan

antar negara. Kondisi geografis Indonesia sebagai juga merupakan salah satu faktor yang

memberi kemudahan untuk terjadinya perdagangan orang.  Banyak aspek yang melatarbelakangi

maraknya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia10, di antaranya adalah  kebutuhan

ekonomi dan sulitnya lapangan pekerjaaan.

Korban perdagangan orang di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual,

bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan,

pekerja di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, buruh anak,

pengemis jalanan dan lain-lain. Sebagian besar berasal dari keluarga miskin, yang pada

umumnya berasal dari pedesaan.11

Dengan semakin  meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka perlu upaya

penanggulangan masalah perdagangan perempuan dan anak. Adapun Economy and Social

Commision an Asia Pasific (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga

atau terendah dalam upaya penanggulanggan masalah perdagangan perempuan, sehingga

Indonesia di asumsikan sebagai negara yang tidak sungguh-sungguh menangani masalah

perdagangan orang, oleh karena itu diperlukan adanya perundang-undangan yang dapat

10Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang , yakni :
a. Gerakan/ pemindahan (Movement)
b. Caranya (means) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan ,pengelabuhan, penculikan, penyekapan,

penyalahgunaan kekuasaan, dll
c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.
11 Sahala, Sumijati , Masalah Perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol Konvensi TOC, 2006



mencegah, melindungi dan menolong korban, serta memberi  penghukuman terhadap pelaku

perdagangan orang.

Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya terdapat satu Pasal, yaitu

pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki,

tetapi pasal tersebut memiliki banyak kekurangan di antaranya tidak memberikan pengertian

yang jelas tentang perdagangan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan sulit

untuk menguraikan unsur-unsur kejahatan yang dapat diberikan untuk menghukum pelaku, pada

unsur perempuan dan  anak laki-laki di bawah umur penafsiran berbeda akan timbul dalam

menentukan pengertian di bawah umur, apakah hanya digunakan kepada perempuan dan anak

laki-laki yang di bawah umur, atau perempuanya adalah perempuan dewasa dan anak laki-laki

yang di bawah umur, yang akibatnya anak perempuan tidak terlindungi. Selain itu, ancaman

pidana maksimal 6 tahun bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa

keadilan. Unsur-unsur dalam pasal tersebut juga menunjukkan bahwa laki-laki dewasa tidak

terlindungi oleh hukum apabila dia menjadi korban perdagangan.

Selain KUHP, ada beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai tindak pidana

perdagangan orang, walaupun tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai perdagangan

orang, misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang khususnya untuk memberantas segala bentuk

perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran telah ditegaskan dalam Pasal 6 Convention on



the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagaimana di

ratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi12 Terhadap Wanita, yang menyebutkan bahwa

”Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan

undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi

pelacuran”.

Ratifikasi tersebut tentu berakibat pada terikatnya Indonesia terhadap kewajiban sebagaimana di

amanatkan oleh konvensi yaitu mengadopsi seluruh strategi konvensi, melaksanakan

rekomendasi komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan

keputusan internasional yang berhubungan dengan perempuan (seperti Beijing plat form for

action, hasil-hasil konferensi internasional tentang kependudukan, kesehatan reproduksi,

kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya).13

Pada tanggal 12 Desember 2000 di Palermo Italia, pemerintah Indonesia telah ikut

menandatangani Konvensi TOC dengan dua Protokol tambahannya yaitu Protocol to Prevent,

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espescially Women and Children (Protokol untuk

Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak)

dan  Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea And Air. Konsekuensi Indonesia

setelah ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang No. 5

Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized

12 Yang dimaksud dengan Diskriminasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984, pasal 1 adalah  setiap
perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan
kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, ataupun lainnya oleh kaum wanita,
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
13 www.Elsam.or.id, sri wiyanti eddyono, S.H. Hak asasi perempuan dan konvensi CEDAW



Crime, tentu harus menciptakan perangkat hukum yang dapat melindungi para korban dan

menetapkan sanksi hukum pada pelaku kejahatan ini. Undang-undang No. 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang14 merupakan wujud komitmen

Indonesia untuk melaksanakan Protokol Trafficking.

Sejak disyahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang pada 19 April 2007, maka pasal 297 dan pasal 324 KUHP dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi, namun segala perkara tindak pidana perdagangan orang yang

masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang

pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang

ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana

perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan

sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang

mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

14 Kronologis pembentukan Undang-undang Tindak pidana perdagangan orang .Pembahasan sebuah  Rancangan
undang-undang datangnya bisa dari pemerintah atau dari DPR.apabila berasal dari DPR dinamakan usul inisiatif
DPR.Pembahasan RUU PTPPO sebenarnya sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati
Soekarno Putri, waktu itu tinggal menunggu instruksi presiden ,tetapi tidak jadi karena lamban. Kemudian  pada
awal periode anggota DPR tahun 2004-2009 DPR mulai melihat-lihat dan memilah-milah RUU mana yang akan
menjadi skala prioritas. Dalam pembahasan RUU ada yang disebut Prolegnas (program legislasi nasional), melalui
komisi VIII RUU tersebut diusulkan. Langkah berikutnya adalah membicarakan rencana tersebut dengan Menteri
Pemberdayaan Psserempuan yang oleh Presiden diangkat sebagai vocal point untuk pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang. Setelah itu mulailah diatur strategi bagaimana RUU yang sangat dibutuhkan itu cepat selesai,
akhirnya disepakati bahwa RUU PTPPO menjadi usul inisiatif DPR ( dulu yang banyak mengolah bahan-bahannya
dari pihak pemerintah), ada juga beberapa perubahan yang pada akhirnya disepakati oleh BALEG (badan legislasi),
kemudian diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR.



Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang, selain sifatnya sebagai kejahatan internasional

atau transnasional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan

membahayakan bagi suatu bangsa, dan negara, untuk itu perlu adanya harmonisasi pengaturan

perlindungan hukum15 terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum

nasional dan hukum internasional serta memberikan sanksi bagi pelaku perdagangan orang pada

khususnya.

Harmonisasi dalam pengertian  yang sempit mempunyai makna usaha bersama untuk

menyamakan pandangan, penilaian atau langkah tindakan, guna mencapai tujuan atau target

bersama.  Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebagai penelitian

dengan judul: Harmonisasi Pengaturan Perlindungan  Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Perdagangan Perempuan dan Anak berdasarkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish

trafficking in Persons, Especially Women and Children sebagai Protokol Tambahan Konvensi

TOC Tahun 2000 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B.  Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh

penulis dalam skripsi ini adalah mengenai:

Bagaimanakah harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

perdagangan perempuan dan anak berdasarkan Protocol To Prevent, Suppress and Punish

Trafficking in Persons, Especially Women and Children sebagai Protokol Tambahan Konvensi

15 Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (Rechts bescherming, legal protection)
terhadap status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak memilih, hak dipilih, hak berusaha, atau hak khusus sebagai
warga negara sebagai penduduk negara, rakyat dan sebagainya.



(Transnational Organized Crime) TOC dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pembahasan penelitian ini dititikberatkan pada hal-hal yang telah dijadikan

sebagai objek permasalahan dalam penelitian ini, yaitu berkisar pada pengaturan perlindungan

hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak berdasarkan Protocol to Prevent,

Suppress and Punish trafficking in Persons, Especially Women and Children sebagai Protokol

Tambahan Konvensi  (Transnational Organized Crime) TOC dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harmonisasi pengaturan perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan Protocol To

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children sebagai

Protokol Tambahan Konvensi (Transnational Organized Crime) TOC dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan :

1.   Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan

peningkatan ketrampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional



2.   Kegunaan secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat diharapkan berguna sebagai sumbangan       pemikiran,

bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang

memerlukan.

F.  Sistematika Penulisan

Sistematika disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan dari karya

ilmiah ini. Sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, ruang     lingkup

penelitian, tujuan penelitian,  kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian harmonisasi, pengertian harmonisasi

hukum, pengertian harmonisasi sistem hukum nasional, pengertian harmonisasi

sistem hukum internasional, pengertian perlindungan hukum terhadap korban,

pengertian tindak pidana, pengertian perdagangan perempuan dan anak

berdasarkan Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons

Especially Women and Children, pengertian perdagangan orang berdasarkan

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, sejarah pengaturan penghapusan praktek perdagangan

perempuan dan anak berdasarkan hukum internasional, sejarah perdagangan

perempuan dan anak di Indonesia, sejarah pembentukan (Transnational

Organized Crime) TOC, pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), hubungan

antara hukum nasional dan hukum internasional, pembuatan perjanjian

internasional,  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perdagangan orang terutama perempuan dan anak, bentuk-bentuk kejahatn

perdagangan orang, pelaku dan pengguna perdagangan orang serta faktor

pendorong terjadinya perdagangan orang.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai untuk memperoleh dan mengola data

yang akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: jenis

penelitian normatif, tipe penelitian deskriftif,  pendekatan masalah dilakukan

secara yuridis, data dan sumber data yang digunakan yaitu berdasarkan data

sekunder melalui teknik studi kepustakaan, pengumpulan data melalui studi

kepustakaan, pengolahan data dan analisis data menggunakan metode kualitatif.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini

yaitu Harmonisasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in

Persons, Especially Women and Children sebagai Protokol Tambahan Konvensi

TOC dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V PENUTUP



Bab ini merupakan  bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran penulis.


