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MOTTO

ْ َبة ِم َّمب َمهَ َك
ت أَيْ َمبوُ ُك ْم فَ َكب ِتبُىهُ ْم ِإ ْن َعهِ ْمتُ ْم ِفي ِه ْم َخ ْي ًزا ۖ َوآتُىهُم
َ يه يَ ْبتَ ُغ
َ َوانَّ ِذ
َ ىن ْان ِكت
َّللا انَّ ِذي آتَب ُك ْم ۚ َو ََل تُ ْك ِزهُىا فَتَيَب ِت ُك ْم َعهَى انْ ِبغَب ِء ِإ ْن أَ َر ْد َن تَ َحصُّ ىًب نِّتَبْتَ ُغىا
ِ َّ بل
ِ ِّمه َّم
َّللا ِمه بَ ْع ِد ِإ ْك َزا ِه ِه َّه َغفُى ٌر ر َِّحي ٌم
َ َع َز
َ َّ ض ْان َحيَب ِة ان ُّدوْيَب ۚ َو َمه يُ ْك ِزهه َُّّه فَإِ َّن
Artinya: “Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah
kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,
sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak
mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (QS. AnNur:33)

v

PERSEMBAHAN
puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepadaku rahmatnya
yang baik berupa kesehatan, kesempatan, dan karunianya, dan atas semua yang
telah engkau berikan itu maka akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan. Dan
tak luput saya panjatkan Sholawat serta salam kepada manusia yang agung,
tauladan, pemimpin dan pemberi safaat seluruh umat yaitu baginda Nabi
Muhammad SAW.
Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada
saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat ku lemah tak berdaya.
Ayahanda dan Ibunda tercinta Cikroni dan Mustika yang selalu memanjatkan
doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya, yang rela berkorban jiwa dan harta
untuk putranya agar dapat meraih cita-cita. Kasihmu padaku seputih dan sejernih
salju, segala jerih payahmu selama ini tidak akan ku sia-siakan, kuhadiahkan
segulung ijazah ini sebagai tanda penghargaan dariku atas segala pengorbanan
yang telah ayah bunda hulurkan selama ini.
Tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu (Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2016), serta orang
yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama
hingga akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja
wanita dari tindak pidana trafficking di Jambi. Dengan menggunakan metode
kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, mengenai upaya
pencegahan praktik perdagangan orang di Provinsi Jambi. Data menunjukkan
bahwa Jambi merupakan salah satu provinsi dengan tingkat praktik perdagangan
manusia yang cukup yang cukup rentan terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa
persoalan, antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan
hukum, kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, kuatnya pelaku
jaringan mafia perdagangan manusia yang menjalar sampai ke pelosok daerah.
peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di
Jambi sudah berjalan dengan baik, walaupun demikian ada beberapa kendala yang
harus dibenahi oleh pemerintah Jambi seperti minimnya pemahaman masyarakat
terhadap tindak pidana trafficking, adanya calo pencari tenaga kerja illegal dan
pola pikir yang salah dalam masyarakat dan solusi yang harus dilakukan, perlunya
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana perdagangan
orang yang lebih insentif ke Desa-Desa supaya lebih efektif dalam menangani
kasus trafficking di Jambi khusus nya bagi tenaga kerja wanita.
Kata Kunci: Pencegahan, Perdagangan Orang, Jambi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan sampai saat ini masih
menjadi problem pemerintah Indonesia permasalahan ini terjadi akibat tingginya
pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan
pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan
dan kemampuan yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi
dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja
rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah
ketenaga kerjaan dalam negeri. Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya mobilisasi
tenaga kerja antar negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi
angka bpengangguran dengan melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke luar negeri Program pemerintah ini di beratkan pada aspek
pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihakpihak yang terkait, khususnya TKW dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (PJTKI).1
Namun dengan penempatan TKW di luar negeri disalahgunakan oleh
oknum tertentu untuk diperdagangkan orang untuk kepentingan tertentu dengan
cara dan modus operandi yang sangat canggih. Demikian canggihnya cara kerja
perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat

1

Koesparmono Ihsan, Hukum tenaga Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm,75.

1

2

menjerat pelaku, maka diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi
aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.2
Konsep tindak pidana Trafficking adalah perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman

kekerasan,

penculikan,

penyekapan,

pemalsuan,

penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 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 Permasalahan perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus
yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan
anak, diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 perempuan diperdagangkan
menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.3
Di samping itu, dalam berbagai studi dan laporan menyatakan bahwa
Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, dan juga sebagai
tempat transit dan penerima perdagangan orang. upaya pemberantasan
perdagangan orang di Indonesia dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana
dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti,
perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk

2
3

Sutedi Adrian, Hukum Perburuhan, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 89.

Calameo, Pencegahan Trafficking Anak Apa, Mengapa. http://Pencegahan Trafficking
anak apa, mengapa, http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681, diakses tanggal 29
Desember 2019 jam 15.30 wib

3

tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi. 4 Secara umum korban
perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah
korban kriminal. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi
seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Oleh karena
itu korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan
dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan
orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan karena dijanjikan pekerjaan
dengan gaji tinggi di luar daerah, bagi korban yang ingin mencari pekerjaan,
perdagangan manusia adalah bagian dari migrasi gelap, dan merupakan kasus
yang paling ekstrem dari eksploitasi di dunia migrasi Sesuai dengan data PBB
menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara-negara tempat terjadi
tragedi perdagangan manusia. Dalam predikat ini, Indonesia dikenal sebagai
negara penghasil, transit dan pengirim. Sedangkan menurut IOM (Organisasi
Internasional Migrasi) justru menempatkan Indonesia pada peringkat pertama,
menurut data yang diperoleh selama periode 2005-2014 sebanyak 5.668 korban
perdagangan manusia kewarganegaraan Indonesia. Namun Jumlah ini masih
meningkat karena ada kasus terdeteksi.5
Adapun korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi tenaga kerja
wanita di Jambi menurut jenis kelamin dan tahun kejadian:

4

Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
5
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2010),
hlm. 49.

4

Tabel 16
Tahun
Korban

2017
15

2018
17

2019
23

2020
25

Salah satunya adalah kasus Perdagangan Orang yang berhasil di amankan
Ditreskrimum Polda Jambi, Dua orang pelaku berhasil diringkus tim
Ditreskrimum Polda Jambi di tempat berbeda. Mulanya petugas berhasil
meringkus seorang pelaku berinisial DAM pada 5 Juni lalu usai melakukan
transaksi di Hotel Novita, Pasar, Kota Jambi. Pelaku diamankan petugas melalui
aksi penyamaran dan disanggupi pelaku untuk memesan dua orang wanita dengan
harus membayar Rp5,8 juta. Modus yang dilakukan untuk menyamarkan
kejahatan juga beragam, diantaranya, beasiswa, magang kerja, TKW dan wisata
religi. dengan janjian melalui media sosial WhatsApp dan BBM serta Facebook.
Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Benedictus Anies Purnawan
mengatakan, kedua pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda. Kedua pelaku
tersebut berinisial DAM (27) warga Telanaipura dan seorang pria berinisial RT
(30) warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Pasir Putih, Kota Jambi. "Pelaku itu
menjual wanita kepada para hidung belang untuk sekali kencan, dan ada juga dua
orang calon TKW yang hendak di berangkat kan ke luar Negeri," katanya, untuk
RT, lanjut Anis, ditangkap di Hotel Larose di Mendalo, Kabupaten Muaro
Jambi.Dalam aksinya, RT tidak berbeda jauh dengan DAM. Akibat perbuatannya,

6

Laporan dari Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi, 3 Juli 2020.
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kedua pelaku diganjar hukuman tentang tindak pidana perdagangan orang dan
tentang anak di bawah umur serta terancam hukuman penjara maksimal 13 tahun .7
Ditkrimum

Polda

Jambi

bersama

Imigrasi

Jambi

dan

Kanwil

Kemenkumham Jambi terus berupaya dan bekerja sama untuk memberantas kasus
tindak perdangan orang bagi TKW yang ada di Jambi. Upaya mencegah
terjadinya kejahatan transnasional dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jambi dengan menggelar Sosialisasi Keimigrasian
Pencegahan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan TKW
Non Prosedural. Sosialisasi diikuti oleh para Lurah dan Camat yang ada di
wilayah Kejra Kanim TPI Jambi. Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Agus
Nugroho Yusup mengatakan, sejauh ini sudah banyak masyarakat yang menjadi
korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang trendnya menunjukkan
kecenderungan meningkat akhir-akhir ini. Hal itu salah satunya, dapat dilihat dari
jumlah pemohon paspor yang ditunda penerbitannya oleh Kanim Jambi, karena
ada indikasi masuk dalam TPPO. "Sejak 2017 hingga 2019 saja terdapat 662
permohonan paspor yang ditunda penerbitannya, karena tidak memenuhi syarat
dan dicurigai akan menjadi korban TPPO. Jadi kalau masyarakat paspornya masih
ditunda penerbitannya ya harus bisa menerima, karena petugas bukannya
menghambat, tapi justru berupaya melindungi agar pemohon paspor tidak jadi
korban perdagangan orang. Itu yang harus dipahami, "ujar Kakanwil
Kemenkumham Jambi, Dijelaskannya TPPO beragam, diantaranya penculikan,

7

Rebata,https://daerah.sindonews.com/read/1212223/174/jual-keperawanan-anak-dibawah-umur-2-germo-ini-ditangkap-1496999641 tanggal 7 Maret 2020 pukul 18.30 wib.
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adopsi ilegal, jual beli organ dan nikah pesanan. Modus yang dilakukan untuk
menyamarkan kejahatan juga beragam diantaranya TKW, beasiswa, magang kerja
dan wisata religi." Melalui sosialisasi ini saya harap tidak ada lagi kasus-kasus
seperti itu.8
Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi
kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan
negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan
kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan
perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan
umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM
harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.9
Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan
perempuan dan anak laki-laki, telah diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang berbunyi
sebagai berikut:

Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki

yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Pemahaman
perdagangan orang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kerangka
konseptual memperlihatkan bagaimana perdagangan orang terus berubah, baik
bentuk maupun kompleksitasnya. Perkembangan historis memperlihatkan
dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik ditingkat nasional, regional
maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang yang dikategorikan

8

Tatik wijaya, Perdagangan orang imigrasi Jambi gelar sosiali untuk lurah dan camat.
hhttp://rri.co.id/jambi/post/berita/722156/daerah/cegah_perdagangan_orang_imigrasi_jambi_gelar
_sosialisasi_untuk_lurah_dan_camat.html. diakses pada 6 Februari 2020, pukul 15.36.
9
Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
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PBB sebagai kejahatan kemanusiaan yang perlu penanganan khusus. Berikut ini
penulis jabarkan beberapa definisi perdagangan orang. Resolusi PBB Nomor
49/166

Tahun

2006

mendefinisikan

istilah

trafficking

adalah

sebagai

Perdagangan suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan
perbatasan internasional, sebagian besar dari negara-negara yang berkembang
dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anakanak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam
keadaaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur dan sindikat kejahatan,
sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan
seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap. Banyaknya
tempat penampungan dan pelatihan calon TKW yang bermotif akan mengirimkan
para pekerjanya ke luar negeri dalam hal ini, para pekerja tersebut tidak dibekali
surat-surat izin karena penampungan tersebut tidak mau dirugikandalam proses
penyaluran tenaga kerja tersebut dilakukan secara illegal untuk mengurangi
biaya.10
Dalam agama Islam mengajarkan untuk mengusung perdamaian dan tidak
boleh berbuat zalim terhadap manusia. Dalam alqur‟an allah ta‟ala berfirman:

َٰٓ
ْ َإِوَّ َمب ٱن َّسبِي ُم َعهَى ٱنَّ ِذيهَ ي
ِّ ض بِ َغي ِْز ْٱن َح
ق ۚ أُ ۟ونَئِكَ نَه ُْم َع َذاةٌ أَنِي ٌم
َ َّظهِ ُمىنَ ٱنى
ِ ْبس َويَ ْب ُغىنَ فِى ْٱْلَر
Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada

10

Kusumawardhani, Human Trafficking, Pola Pencegahan dan penanggulangan
terpadu terhadap perdagangan Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010),
hlm.35.
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manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat
azab yang pedih. (QS. Asy- Syura:42)11

Dalam hadist Nabi juga di jelaskan tidak boleh berbuat kasar terhadap
wanita yang di jelaskan dalam hadist riwayat Muslim nomor: 2328 dan Abu Daud
nomor: 4786.

ة َرسُى ُل َّللاِ َش ْيئًب قَطُّ بِيَ ِد ِي َوَلَ ا ْم َزأَةً َوَلَ خَب ِد ًمب
َ ض َز
َ َمب
Artinya: “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam tidak pernah memukul dengan
tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita, tidak pula budak. ”(HR Muslim
2328, Abu Daud 4786.)12

Tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU RI No. 21 Tahun 2007
adapun pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ke-2, yaitu: “tindak pidana
perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang
ini”. Yaitu Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2-7 UU RI No. 21 Tahun 2007.
Berikut adalah pasal 3-4 dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 yang memenuhi unsurunsur tindak pidana perdagangan orang antara lain:13
1. Pasal 3, yaitu setiap orang yang memasukkan orang kewilayah negara Rebuplik
Indonesia
11

dengan

maksud

untuk

diekploitasi

di

wilayah

negara

Mushaf Al-Quran Terjemah, (PT. Madina Qur‟an).
Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Muslim Agency), hlm. 135.
13
Sudradjat Bassar, Tindak-tindak pidana tertentu, (Bandung: Remadja Karya, 2016),
12

hlm.18.
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RepublikIndonesia atau diekploitasi diwilayah negara lain dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda
paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal ini
merupakan tindak pidana formil.
2. Pasal 4, yaitu setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekploitasi diluar
wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta
rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal ini merupakan tindak pidana
formil.
Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan
martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Di masa lalu trafficking hanya dipandang sebagai pemindahan secara
paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah
berlangsung lama. Perdagangan orang bentuk perbudakan secara modern, terjadi
baik dalam tingkat nasional maupun internasional dan ada beberapa faktor
pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, desakan
kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidak mampuan sistem pendidikan yang
ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah
dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan
Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP. Banyaknya tempat penampungan
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dan pelatihan calon TKW yang bermotif akan mengirimkan para pekerjanya
keluar negeri.14
Berdasarkan permasalahan inilah, maka penulis merasa perlu dan tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Di
Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana bentuk dan pola human trafficking di Jambi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak
Pidana trafficking di Jambi?
3. Bagaimana kendala dan solusi pencegahan trafficking dalam perlindungan
hukum bagi tenaga kerja wanita di Jambi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh
peneliti adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui tentang bentuk dan pola tindak pidana traficcking di
Jambi.

14

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hlm. 54.

11

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dari tindak
pidana trafficking di Jambi.
c. Untuk mengetahui kendala dan solusi pencegahan trafficking dalam
perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Teoritis
Secara teori sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pembuktian
pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
b. Praktis
Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi peneliti dan penulis lainnya yang
ingin mendalami lebih jauh tentang masalah perlindungan hukum bagi
tenaga kerja wanita dari tindak pidana trafficking.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1.
D. Kerangka Teoristis
Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang di
gunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu
penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang
benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:
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a. Teori Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan” rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum
adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakkan
keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan
ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenangwenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang
dikuasai.15
b. Teori Kepastian Hukum
Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar untuk
melindungi Hak Asasi Manusia. Kepastian hukum menghendaki adanya
uapaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak
yang berwenang, sehingga aturan -aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian hukum yang befungsi sebagai suatu peraturan yang
harus ditaati.
c. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan, jika perlindungan hukum tidak

15

Anang Fajrul, Memahami Teori tiga Nilai http://www.pojokwacana.com/memahamiteori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/, diakses tanggal 7 Maret 2020 jam 15.30 wib.
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dilaksanakan maka keadilan hukum dan kepastian hukum tidak akan dapat
berjalan degan baik dan benar.16
Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI
1945) pada pasal 1 ayat 3 yang mengatur untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 17 Sebagai konsekuensi dari
negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (HAM). Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD NKRI 1945, diatur mengenai hak
atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus
dipenuhi oleh Negara.18 Hak TKW juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur
mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti konsep
ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang
suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori
yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka
atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan
pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

16

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menuruh Para ahlihttp://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses tanggal 7 Maret 2020 jam 15.55 wib.
17
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 Tentang
melindungi segenap bangsa Indonesia.
18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 Tentang pekerjaan
yang layak bagi setiap orang .
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1. Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Dalam KBBI yang dimaksud
dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan
hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi
semua orang dalam masyarakat (negara).19 Pengertian perlindungan hukum adalah
suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk
perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai
suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan pada
hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya
perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan
salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman
modal. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap
mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat
diartikan sebagai undang-undang, dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma
dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan
menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain
itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu

19

Moenir, A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,
2006), hlm. 27.
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tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum. Indonesia
merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat
(3). Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara
karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada
masyarakat.20

2. Tenaga kerja wanita
Tenaga kerja wanita adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan
masyarakat. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja. Dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga
kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan
pengertian tenaga kerja dalam UndangUndang Nomor 14 tahun 1969 Tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga
kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam

20

Bahder Johan Nasution, Negara hukum dan Hak asasi Manusia, (Bandung: Bandar
Maju, 2014), hlm. 262.
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maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.21
3. Tindak pidana human trafficking
Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol
PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan
seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk lain
dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau
memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang
berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling
tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari
eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek
serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.22
Definisi perdagangan orang (human trafficking) menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1): Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
21

Michel Donny Analisis Dampak HAM Terhadap Racangan Undang-undang kejahatan
Trafficking, (Jakarta: Rja Grafindopersada, 2013), hlm. 65.
22
Nurkusuma Wardani, Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak, vol 29. 3 Juli
2019.
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tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.23
4. Kemenkumham
Kemenkumham adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang
sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali
mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999),
"Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia"
(2009-sekarang). Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis
(UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas
Terbuka. Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan,
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan

23

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
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(Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi
(Rudenim).24
F. Tinjauan Pustaka
Di antara langkah penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitian
adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih dahulu
yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan
penelitian yang di angkat.
Eva Suryani, Universitas Lampung dengan judul skripsi.” Penegakan
hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana Trafficking Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia”. Skripsi teresebut memaparkan bagaimana
perlindungan hukum bagi TKW dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang
di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi penelitian ini berlokasi di Bandar Lampung. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa perekrutan, pengiriman, pemindah tanganan,
penumpangan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau
penggunaan kekuatan atau bentuk bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan,
muslihat atau tipu daya sehingga di peroleh persetujuan secara sadar dari orang
yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.25
Penelitian di atas tersebut berbeda dengan penelitian ini karena peneliti di
atas membahas tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi tenaga

24

https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah, di akses pada tanggal 10 september
2020 jam 23.30 wib
25
Eva Suryani, “penegakan hukum terhadap tenaga kerja wanita dari tindak pidana
trafficking dalam perspektif hak asasi manusia”,skripsi Universitas Lampung, (2016).
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kerja wanita. Sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum tenaga
kerja wanita dari tindak pidana trafficking di kantor wilayah kemenkumham
Jambi. Peneliti lebih fokus membahas perlindungan hukum tenaga kerja wanita di
Jambi. Sementara persamannya membahas tentang tenaga kerja wanita dan tindak
pidana trafficking.
Ratih Kumala Sari, Uin Sts Jambi dengan judul skiripsinya. “Faktor-faktor
terjadinya tindak pidana trafficking bagi perempuan dan anak di Kabupaten
Batanghari” Skripsi ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya
tindak pidana trafficking bagi perempuan dan anak di Kabupaten Batanghari.26
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena peneliti di atas
membahas tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana trafficking bagi
perempuan dan anak di Kabupaten Batanghari sedangkan peneliti membahas
perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dari tindak pidana trafficking di
kantor wilayah kemenkumham Jambi. Penyusun lebih fokus pada perlindungan
hukum bagi tenaga kerja wanita di jambi sebagai ruang publik. Sementara
persamaannya sama-sama membahas tentang tindak pidana trafficking.
Herfida, Universitas Jambi dengan judul skripsi. “Tanggung jawab
pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban trafficking di
Jambi”. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah Daerah dalam
perlindungan perempuan dan anak korban trafficking.27

26

Ratih Kumala Sari “faktor-faktor terjadinya tindak pidana trafficking bagi perempuan dan
anak di Kabupaten Batanghari”. skripsi Uin Sts Jambi, (2016).
27

Herfida. Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan dan
anak korban trafficking di Jambi, skripsi Universitas Jambi, (2017).
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Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena peneliti di atas
membahas tentang Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam perlindungan
perempuan dan anak korban

trafficking sedangkan peneliti membahas

perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dari tindak pidana trafficking di
kantor wilayah kemenkumham Jambi. Penyusun lebih fokus pada perlindungan
hukum bagi tenaga kerja wanita di jambi sebagai ruang publik. Sementara
persamaannya sama-sama membahas tentang tindak pidana trafficking.
H. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap peraturan perundangundangan di Kantor Kemenkumham Jambi, berbagai literatur yang berkaitan
dengan studi kasus penulisan ini. Metode penelitian kualitatif ini dipilih untuk
mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dari tindak
Pidana Trafficking di Kemenkumham Jambi.
2. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kemenkumham Jambi berada di Kabupaten
Kota Jambi, Jl. Kapten Soejono No.1, Paal Lima, Kota Baru, Jambi City, dan
waktu penelitian ini di lakukan pada tanggal 08 Juni sampai 08 September 2020.
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3. Jenis dan Sumber data
Jenis dan Sumber Data yang dipergunakan dalam skripsi ini terdiri dari
data primer dan data sekunder:
1. Data Primer
Yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh
pihak- pihak yang berwenang seperti:
a. Dokumentasi
b. Wawancara
c. Observasi
d. Undang-undang
2. Data Sekunder
Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang
pemalsuan dokumen serta tindak pidana perdagangan orang seperti:
a. Meliputi buku-buku, karya ilmiah dan beberapa sumber ilmiah yang
berkaitan dengan permasalahan ini.
b. Meliputi jurnal, artikel, internet dan lain-lain.28
4. Metode Pengumpulan Data
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
terhadap berbagai sumber bacaan yakni buku-buku, pendapat sarjana, bahan
kuliah, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet
yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori
28

hlm 45.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Jambi: Syariah Press, 2012),
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atau bahan-bahan atau doktrin-doktrin yang berkenaan dengan pemalsuan
dokumen terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Dalam penulisan ini dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin
hukum serta isi kaedah hukum dianalisa secara deskriptif kualitatif tujuannya
ialah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif berikut adalak tekniknya:
1. Wawancara
Yaitu wawancara dan Tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh
data penelitian ada dua yaitu:
a. Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang
Telah di rencanakan.
b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan
sebelumnya, Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan
narasumber.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan sample yang
telah peneliti tentukan. Dengan proses wawancara ini peneliti benar-benar bisa
mendapatkan data. Oleh karena itu secara khusus wawancara ini ditujukan
kepada:
a. Kepala Divisi Pelayanan Kemenkumham Jambi.
b. Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi.
c. Kepala Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Kemenkumham
Jambi.
d. Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Jambi.
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2. Observasi
Adalah teknik penggalian data secara ilmiah merupakan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenoma yang dikaji. Dalam studi
ini digunakan jenis observasi non-partisipan, yang berarti penulis hanya
mengamati secara langsung terhadap data yang berupa asas, konsepsi, doktrin
hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif serta
mengamati proses hukum tenaga kerja wanita dari tindak pidana trafficking.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai
bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan
secara luas, teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen
yang menjadi catatan mengenai geografis dan historis struktur pemerintahan.
Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang di peroleh
melalui hasil wawancara mendalam. Dokumentasi penulis gunakan instrument
utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran
umum lokasi penelitian, seperti:
a. Historis dan Geografis.
b. Struktur Organisasi.
c. Data-Data yang terkait dalam penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak
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tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil
analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnta
diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai
konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan
dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita
dari tindak pidana trafficking.29
a. Reduksi data
Reduksi data, diartikan sebagai propses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan yang tertulis dilapangan. Redukasi dilakukan sejak pengumpulan data
dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau
informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan
lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan sehingga
memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
b. Penyajian data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dan
redukasi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah
dipahami.

29
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta,2014), hlm

BAB II
TENAGA KERJA WANITA DAN TRAFFICKING DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tenaga Kerja Wanita Dalam Hukum Di Indonesia
Tenaga Kerja Wanita adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar
Negeri yang berjenis kelamin perempuan saja, sedangkan TKI atau Tenaga Kerja
Indonesia adalah tenaga kerja dari Indonesia baik pria atau wanita yang bekerja di
luar negeri. Tenaga kerja adalah orang yang digunakan jasanya untuk
menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) yang mendapatkan upah sesuai
kesepakatan perusahaan. Gemuruh revolusi rakyat di negara-negara Timur Tengah
menyisakan kisah tentang nasib tenaga kerja kita. Mereka ikut terkena getah
karena harus dipulangkan ke Indonesia. Ini berarti hilang mata pencaharian
mereka. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita
(TKW), ke luar negeri telah menjadi fakta selama ini. Diperkirakan 70 persen
lebih dari 2,5 juta lebih buruh Indonesia yang mengais rezeki di negeri orang
adalah perempuan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor domestik sebagai
pekerja rumah tangga. Fakta lanjut adalah kerap terjadinya perlakuan tak
manusiawi, seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap TKW. Pengiriman
TKW ke luar negeri kemudian dipandang rawan. Banyak kalangan prihatin karena
masih minimnya perhatian pemerintah.30
Perundang-undangan yang terkait dengan TKI/TKW sebenarnya sudah
ada yang telah diatur dalam undang-undang pada pasal berikut:
30

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia. (Jakarta:
Balai pustaka, 20011), hlm. 184.
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1. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa
setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan
yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama.
2. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi
kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja
Indonesia dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun
sesudah bekerja.
Secara konstitusi, negara sudah menetapkan undang-undang dalam
melindungi para TKW, yang mencakup hak hidup, hak memperoleh pekerjaan
dan penghidupan yang layak, serta hak atas perlakuan sama di hadapan hukum
dan dianggap sebagai subyek hukum dan bukan obyek hukum. Dengan kata lain,
pengiriman TKW ke negara-negara tertentu yang tidak dapat menjamin ada
perlindungan hukum atas HAM serta perlakuan yang wajar dan manusiawi bagi
TKW bisa dihentikan untuk sementara waktu sampai keadaan kondusif.
Konstitusi soal TKW sebenarnya hanya soal implementasi. Persoalan TKW bukan
tidak ada solusinya, dan kita melihat pemerintah sudah punya kebijakan politik
untuk menanggulangi nasib para TKW di mancanegara. Pemerintah sebagai
pelindung TKW memang bisa dan harus bertindak cekatan dan tegas demi
mengatasi masalah- masalah yang sering dialami TKW di mancanegara. 31

31

https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com di akses tanggal 6 oktober pukul. 13.45 wib.
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B. Trafficking Dalam Persfektif Hukum
Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian Perdagangan
Orang adalah “Tindakan 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, 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. 32
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat
menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
Disebutkan dalam penjelasan atas UU PTPPO bahwa trafficking adalah bentuk
modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu
bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 33Hukum
yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan
orang. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: tidak
seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan,

32

Andrey Sujatmoko Hukum Ham dan Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), hlm.2.
33
Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.67
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perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun
yang tujuannya serupa, dilarang. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.34
Indonesia adalah negara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup
tinggi ke luar negeri melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini
disebabkan karena sistem pengurusan persyaratan yang rumit dan lama (secara
legal), sehingga banyak calon TKI melakukannya dengan cara cepat (ilegal)
dengan menyerahkan semua proses persyaratan melalui calo, permasalahanpermasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama
tentang ketidaksesuaian antara yang dijanjikan denga kenyataan, serta adanya
kewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan mereka, selain itu sering
terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidak lengkapan
dokumen (TKI ilegal). Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari
negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi
masalah-masalah yang bersumber dari calon itu sendiri, salah satu contoh,
kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan
hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI
seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan.
Perekrutan oleh calo merupakan kepanjangan tangan tidak resmi dari PJTKI
biasanya adalah orang yang sangat kenal dengan daerah tertentu, meskipun
sebenarnya hanya karyawan agen PJTKI saja yang dapat merekrut calon tenaga
kerja secara resmi, tapi sudah merupakan hal biasa bagi agen PJTKI pengerah
34

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), hlm. 56.
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tenaga kerja membekali para calo dengan surat yang menyatakan bahwa mereka
adalah karyawan resmi.35
Tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU RI No. 21 Tahun 2007
adapun pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ke-2, yaitu: “tindak pidana
perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang
ini”. Yaitu Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Pasal 2 -7 UU RI
No. 21 Tahun 2007. Berikut adalah Pasal-Pasal 2-7 dalam UU RI No. 21 Tahun
2007 yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai
berikut:
1. Pasal 2 ayat (1), yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, pengunaan 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 mengekploitasi orang
tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling
sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.
Pasal ini merupakan tindak pidana formil.

35

Terry Irnawati, Analisis Gender Atas Kerentanan Perempuan Dan Anak Terhadap
Praktek Trafficking, Skripsi Universitas Jambi, (2016).
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2. Pasal 2 ayat (2), yaitu jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan

orang

terekploitasi,

maka

pelaku

dipidana

yang

samasebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini merupakan tindak pidana
materiil karena mengakibatkan orang tereksploitasi.
3. Pasal 3, yaitu setiap orang yang memasukkan orang kewilayah negara Rebuplik
Indonesia

dengan

maksud

untuk

diekploitasi

di

wilayah

negara

RepublikIndonesia atau diekploitasi diwilayah negara lain dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda
paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal ini
merupakan tindak pidana formil.
4. Pasal 4, yaitu setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekploitasi diluar
wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta
rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal ini merupakan tindak pidana
formil.
5. Pasal 5, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan
sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan
denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pasal
ini merupakan tindak pidana formil.
6. Pasal 6, yaitu setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau
keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut
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tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling
lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600
juta rupiah. Pasal ini merupakan tindak pidana materiil karena mengakibatkan
anak tereksploitasi.
7. Pasal 7 ayat (1), yaitu jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 mengakibatkan korban menderita
luka

berat,

gangguan

jiwa

berat,

penyakit

menular

lainnya

yang

membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksinya maka ancaman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman
pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Pasal ini
merupakan tindak pidana materiil karena menimbulkan akibat kepada korban.36
Praktik perdagangan manusia terutama perempuan merupakan fakta yang
sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International
Organization for Migration (IOM), sepanjang tahun 2005 sampai 2017 terdapat
8.876 korban trafficking, yang korbannya adalah perempuan, dan 15 persen dari
angka tersebut atau sebanyak 1.155 korban menyasar anak-anak. Setiap tahun
menurut Migrant Care sekitar 450 ribu warga Indonesia diberangkatkan ke luar
negeri sebagai tenaga kerja. Dari jumlah itu, 46 persen terindikasi kuat menjadi
korban perdagangan orang. Perempuan paling rentan menjadi korban perdagangan
orang jumlah korban kejahatan ini terus meningkat setiap tahun, dengan sebagian
besar korban adalah perempuan.37

36

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 pasal 2-7 tentang unsur-unsur tindak pidana
perdagangan orang.
37
Teuku May Rudy, Hukum Internasional, (Refika Aditama, Bandung, 2007), hlm. 93.
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Berikut beberapa sektor pembangunan dalam masyarakat yang membuat
faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang:
1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk
berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk
meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi
yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat
kesehatan,

keamanan,

bahaya,

dan

halalnya

pekerjaan

tersebut.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong
jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger
guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya
mereka sendiri. Kemiskinan bukan satusatunya indicator kerentanan
seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk
Indonesia

yang hidup dalam

kemiskinan tidak menjadi korban

perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup
dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang.
2. Faktor Keluarga
Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum
dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan
anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai
sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang
mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan
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perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada
jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak
harmonis dan broken home, kurang nya perhatian dari kedua orang tua
membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.
3. Faktor Pendidikan
Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan prostitusi
atau pelacuran adalah faktor Pendidikan dari korban ataupun sipelaku
sendiri, peran pendidikan dari sikorban ataupun sipelaku itu sendiri akan
sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan
atau mengurangi bertindak secara rasional. Salah satu faktor yang
menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada
umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang,
baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal
pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak
kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan
pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat lah
terbatas.38
Kemiskinan merupakan faktor terbesar yang melatari munculnya
perdagangan manusia, kemiskinan tak selalu menghasilkan perdagangan manusia.
Kecuali ada faktor katalisnya, dan kemudian disusul dengan adanya penerimaan
38

Ramli Atmasasta, Penegakan dan Perlindungan hukum TKI indonesia, (Bandung: Bina
Cipta, 2015), hlm. 159.
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atau permintaan pasar terhadap obyek perdagangan manusia atau korban. Selain
itu, salah satu penyebab perdagangan manusia bisa membesar skalanya di
Indonesia, karena tidak ada penegakan hukum. Menurutnya, polisi Indonesia bisa
berprestasi untuk dua dari tiga kejahatan besar dunia, yakni teorisme dan
narkotika. Namun kejahatan ketiga yang tidak kalah penting, yakni perdagangan
manusia, tidak cukup kuat untuk diberantas.39
C. Perlindungan Hukum di Indonesia
Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum
untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak
dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk
menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Apapun itu, penegakan hukum tak
dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh
lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan
penegakan hukum ini berlaku pula di Indonesia. Suatu perlindungan dapat
dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur
yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian
hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan
dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, hal ini
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guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan
mewujudkan perdamaian.40
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar
dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan, hukum memberikan
keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama,
status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka
hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian, dengan
tegaknya hukum maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum
akan tewujud, dengan demikian perdamaian akan terwujud.41
Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menentukan negara
Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara hukum atau rechtstaat yang
sebelumnya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan
tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah
40
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Negara Hukum.” Dalam konsep Negara hukum itu di idealkan bahwa yang harus
dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah „hukum‟, bukan
politik atau ekonomi.42
Jadi hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang bertindak hanya
sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Berdasarkan uraian di
atas yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri dan
menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan untuk warga negaranya.
Dengan demikian keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup
serta disertai dengan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga
Negara yang baik, peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan
hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.
D. Perlindungan Hukum Bagi TKW dari Trafficking
Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI
1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 27
ayat (2) UUD NKRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan
layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak TKW juga
terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk

42

Jimly Ashiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Kontitusi Press: Jakarta,
2005), hlm. 151.

37

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk
meningkatkan kualitas hidupnya.
Bentuk perlindungan hukum bagi TKI/TKW dari trafficking ada dua
macam yaitu:43
1. Perlindungan Secara Internal
Yaitu perlindungan dalam negeri yang dilakukan secara reventif yaitu
perlindungan hukum yang diberikan pada saat perekutran yang dilakukan dari
tingkat keluarga, aparat desa dan lembaga yang ada di Desa dan Perlindungan
hukum represif yaitu perlindungan hokum yang diberikan ketika terjadi
pelanggaran hak-hak TKI pada saat perekutran baik di tingkat kecamatan,
Kabupaten kota melalui pihak kepolisian. Prinsip dan asas perlindungan hukum
yang dilakukan oleh negara ialah negara wajib melindungi setiap warga
negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan tidak
hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua
pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi
pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah
kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan
menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan TKI. Akibat
perbuatan dari trafficking tersebut tokoh masyarakat dan semua lembaga yang
ada mengambil langkah-langkah untuk pencegahan korban trafficking, serta
pemerintah tentunya harus membuat kebijakan-kebijakan tertentu, karena
kejahatan trafficking yang merupakan kejahatan yang terorganisir secara lintas
43
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daerah dan lintas Negara memerlukan penanggulangan secara lintas daerah dan
lintas Negara pula. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang signifikan,
sistematis, dan strategis terutama untuk pengambil kebijakan maupun segenap
komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu.
2. Perlindungan secara eksternal yaitu perlindungan diluar negeri terdiri dari:
a. Prapenempatan
Masa prapenempatan ini merupakan proses sebelum TKW ditempatkan di
negara penerima, tahapan ini merupakan proses awal penempatan TKW ke luar
negeri termasuk di dalamnya permintaan pengiriman TKW dari agen di luar
negeri yang telah di verifikasi oleh Perwakilan RI di negara penerima. Dalam
proses rekrutmen ini, dilakukan verifikasi data calon TKW, apakah sudah
sesuai dengan syarat sebagai TKW, termasuk tes kesehatan dan psikologi bagi
TKW di Luar Negeri. Kemudian setelah secara administrasi TKW di Luar
Negeri tersebut dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya
dilakukan pelatihan dimana bahan dan lamanya pelatihan ditentukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku. TKW yang sudah mengikuti pelatihan,
bisa mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Pada tahap ini,
pelaksanaan PAP bertujuan untuk memberikan informasi tentang bahasa
negara penerima, kultur dan budaya, serta informasi lain menyangkut keadaan
dan kondisi negara penerima tersebut. TKW yang sudah mengikuti PAP baru
bisa diberangkatkan.
b. Penempatan
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Tahap penempatan adalah tahap TKW mulai atau selama bekerja di negara
penerima sampai TKW ingin kembali ke tanah air. Tahap ini dimulai
sejak TKW tiba di negara penerima dan diterima oleh agensi di luar negeri,
yang selanjutnya melaporkan kedatangan TKW tersebut kepada Perwakilan RI
di luar negeri sebelum TKW tersebut disalurkan kepada penguna. Dalam
tahapan ini, Dinas ketenagakerjaan dan Perwakilan RI juga melakukan
pendataan dan verifikasi ulang data dan kontrak kerja TKW yang dilakukan di
kantor perwakilan negara tujuan. Hal ini untuk mendapatkan kepastian tempat
kerja apakah sudah sesuai seperti diperjanjikan dalam perjanjian penempatan
atau kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Pada masa ini, Dinas
ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Perwakilan RI juga memberikan
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan TKW agar ketika
TKW kembali ke tanah air, TKW bisa melakukan pekerjaan lain dan tidak
harus kembali lagi bekerja sebagai TKW di luar negeri.
c. Pascapenempatan
Masa pascapenempatan berlangsung sejak TKW telah menyelesaikan kontrak
sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan dengan pengguna di negara
penerima, kemudian ingin kembali ke tanah air. Pada tahap ini, termasuk
proses kepulangan TKW dari bandara negara penerima sampai tiba di tanah air
dan kembali ke daerah asalnya. Pada tahap ini, prosedur yang dilakukan adalah
mendata TKW dari kepulangan sampai kedatangannya kembali ke tanah air
yang dilakukan oleh BNP2TKW. Sebelum TKW kembali ke daerah asalnya,
mereka akan melakukan tes kesehatan, baik jasmani maupun rohani guna
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mendeteksi lebih awal apakah mereka terjangkit penyakit selama bekerja. Jika
mereka

sakit,

maka

segera

dilakukan

pengobatan

dan

perawatan

selama TKW tersebut berada di bandara debarkasi yang umum disebut sebagai
rumah singgah, sementara bagi TKW yang mengalami gangguan mental
setelah bekerja di luar negeri, tetap mendapat perlindungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan
oleh Dinas kesehatan kab/kota. Jika tidak TKW mengalami masalah kesehatan,
maka TKW tersebut bisa langsung pulang ke daerah asalnya dengan
mendapatkan perlindungan selama perjalanan sampai ke daerah asal oleh
Disnaker Kab/Kota. Namun sebelumnya hak-hak TKW diselesaikan oleh
Disnaker Kab/Kota. Pada masa pascapenempatan ini, pemerintah melalui
Disnaker Kab/Kota daerah asal TKW mempersiapkan program reintegrasi
sosial dan ekonomi untuk TKW setelah kembali ke daerah asal. Program ini
dilakukan

dalam

bentuk

pelayanan

permodalan

bagi

mantan TKW

pemberian pendidikan dan pendampingan kewirausahaan dan pengelolaan hasil
kerja, pendidikan dan pendampingan bagi organisasi TKW, termasuk
organisasi koperasi bagi TKW dan keluarganya, serta program peningkatan
kesejahteraan bagi TKW.44
Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perlindungan bagi korban yang
harus diperhatikan, yaitu:
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1.) Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri, perlindungan ini
berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan.
Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman
dari pihak pelaku, yang mungkin terjadi, selama berlangsungnya proses
peradilan.
2.) Bantuan medis dan psikologis, bantuan ini sangat diperlukan bagi korban
yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis.
Korban dari kejahatan human trafficking sangat rawan dengan penderitaan
fisik dan psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk
diberikan.
3.) Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas korban perlu pula
mendapatkan bantuan di bidang hukum, bantuan hukum sangat diperlukan
untuk menempuh proses hukum. Korban human trafficking lazimnya
adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk
memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan.
4.) Kompensasi dan restitusi, korban berhak memperoleh kompensasi dan
restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku
juga menjadi tanggung jawab negara.45
Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO sudah diatur dalam
berbagai produk hukum baik secara nasional maupun internasional, yang harus
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dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dan
masyarakat dalam upaya untuk mengatasi TPPO. Kebijakan-kebijakan yang
menyatakan keterlibatan dan peran serta masyarakat dan komunitas dalam upaya
pencegahan dan penanganan TPPO, tertuang dalam instrumen-instrumen di
bawah ini:46
1. Instrumen Internasional
Secara internasional, ada beberapa peraturan yang terkait dengan
pencegahan dan penanganan TPPO, antara lain Konvensi CEDAW (Convention
on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), yang telah
disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Beijing
Platform For Action Tahun 2000, juga menyebutkan perlindungan bagi korban
Perdagangan Orang khususnya Perempuan. Melalui Undang-Undang 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). Ditingkat regional,
pada bulan Desember 1997 telah disepakati Deklarasi ASEAN yang disebut
Declaration on Transnational Organized Crime. Deklarasi ini menegaskan
komitmen negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam mencegah dan
46
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menindak kejahatan Transnational Organized Crime. Salah satu kejahatan yang
termasuk Transnational Organized Crime adalah TPPO. Selain itu, ASEAN telah
memiliki deklarasi untuk menentang Perdagangan Manusia.
2. Instrumen Nasional
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Perundang-undangan dan
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan TPPO, diantaranya:
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 29 ayat (1)
menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pasal 30 menyebutkan
bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu”.
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, beberapa pasalnya mengamanatkan tentang
peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan
TPPO.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang yaitu bahwa pemerintah didalam memberikan
penyelenggaraan dan perlindungan sosial serta pusat trauma bagi korban,
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) ini, dapat mendayagunakan
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rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat atau
lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya, Pasal 16 ayat (2).
d. peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang
GugusTugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, Pasal 7 menjelaskan bahwa salah satu anggota Gugus Tugas
Pencegahan.Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (GT- PPTPPO) adalah unsur-unsur dari organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi,
penegak hukum dan pemerintah. Gugus Tugas ini antara lain bertugas
mengkoordinasikan segala upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia No.25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RANPTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.47
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, segala penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di Tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Kondisi ini adalah bagian dari proses demokrasi menuju tatanan
pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang47
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Undang ini sekaligus menjawab tantangan kondisi geografis wilayah Indonesia
serta mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi antara lain hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber-sumber lainnya
yang diatur dalam beberapa regulasi, dengan tetap memperhitungkan kekhususan
dan keragaman daerah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 diidentifikasi ada
73 kebijakan baru yang terkait dengan perlindungan bagi korban kekerasan yang
diterbitkan diberbagai daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, meskipun demikian
belum semua daerah secara implementatif menempatkan upaya pencegahan dan
penanganan TPPO sebagai program prioritas mengacu kepada Panduan
Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) yang berperspektif HAM dan Keadilan
Gender, idealnya PERDA yang akan mengatur tentang perlindungan korban
TPPO mengandung prinsip tanggung jawab negara, non-diskriminasi, anti
perbudakan dan perdagangan manusia, persamaan di muka hukum, akses
informasi dan layanan, hak integritas jiwa dan raga, hak untuk bebas dari
diskriminasi berbasis gender, hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi
dan hak mendapatkan pelayanan pendampingan dan pemberdayaan. Oleh karena
itu dalam menyusun PERDA harus dipastikan adanya aturan tentang keterlibatan
masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanganan korban TPPO.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kemenkumham Jambi
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M04. PR.07.10 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jambi, Wilayah Propinsi Jambi pada awalnya
merupakan bagian dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan
dan Jambi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:
M-06-PR.07.02 Tahun 1984 dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Jambi dengan Klasifikasi Tipe B yang difungsikan mulai tahun 1985. dan sejak
saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi berpisah dari Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan.Pada Awalnya Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman Jambi menggunakan Gedung Kantor Imigrasi
Jambi di Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura Jambi. Dimana pada saat itu Kantor
Imigrasi Jambi telah menempati Gedung di Jl. Sam Ratulangi, Pasar Kota
Jambi.Pegawai Pertama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi adalah
pegawai yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Pada Tahun 1986
Kanwil Departemen Kehakiman Jambi mendapat Pengadaan CPNS. Pada saat itu
Jumlah Pelamar CPNS mencapai ± 2.700 orang sedangkan jumlah CPNS yang
diterima sebanyak 60 orang. 49
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B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM
JAMBI
Gambar 150

Tabel 251
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAMBI
MHD. JAHARI SITEPU, S.H., M.Si

KEPALA DIVISI
ADMINISTRASI

KEPALA DIVISI
PEMASYARAKATAN

KEPALA DIVISI
KEIMIGRASIAN

KEPALA
DIVISI
PELAYANAN
HUKUM DAN
HAM

SLAMET
PRAMOEDJI, S.P.,
M.Si.

MAIZAR, Bc.IP., S.Sos.,
M.Si

MORINA
HARAHAP, S.H.,
M.M.

PARSAORAN
SIMAIBANG,
S.H
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C. Letak Georafis Kemenkumham Jambi

Letak Geografis Kemenkumham Jambi berada di Kabupaten Kota Jambi,
Jl. Kapten Soejono No.1, Paal Lima, Kota Baru, Jambi City, Jambi 36129.

Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205.38 km² (berdasarkan UU No. 6
tahun 1986), terletak pada kordinat:

01° 30’ 2.98″

–

01° 7’ 1.07″

103° 40’ 1.67″

–

103° 40 0.23″

Koordinat tersebut menunjukkan keberadaan Kemenkumham Jambi yang terletak
di tengah-tengah pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di
bagian Barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut Sub-Cekungan
Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.52
Ditilik dari topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60
m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota,
sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang
merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan
lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas – Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju
Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih
kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian
disisi utara dan selatan selama Tahun 2013 rata – rata suhu di Kota Jambi berkisar
52
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antara 26,0‟C sampai 27,7‟C. Dengan suhu maksimum 34,9‟C yang terjadi pada
bulan Juni dan suhu minimum 21,2‟C terjadi pada bulan Agustus s/d September,
curah hujan di Kota Jambi selama Tahun 2012 beragam antara 29,1 mm sampai
326 mm, dengan jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 23 hari perbulannya.
Sedangkan Provinsi Jambi Secara geografis terletak pada 0o45‟-2o45‟
Lintang Selatan dan 101o10‟-104o55‟ Bujur Timur di bagian tengah Pulau
Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan
Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung
berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia,
Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai
dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km2 dengan luas daratan
50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 Km2.
D. Visi Dan Misi Kemenkumham Jambi
1. Visi
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.
2. Misi
a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
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b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi
Manusia.
e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
profesional dan berintegritas.53

E. Data Tenaga Kerja wanita dari Tindak pidana Trafficking di Jambi
Tabel 554
Korban
Tenga kerja wanita

Tahun
2017
15

2018
17

2019
23

2020
25

Permasalahan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa praktek rekruitmen
yang salah dapat memberikan kontribusi signifikan kerentanan dan terjadinya
kasus traficking baik secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu dalam
negeri yang dimulai dari proses rekruitmen yang tidak benar, identitas dipalsukan
dan lain sebagainya, secara eksternal, pada posisi penempatan diluar negeri para
TKW itu identitasnya tidak sesuai sesuai dengan proses rekruitmen dan hilangnya
komunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya trafficking bagi TKW di Jambi.

53
54

https://jambi.kemenkumham.go.id/, di akses tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.30 wib.

Laporan dari Kepala Devisi Keimgrasian Kemenkumham Wilayah Jambi, 3 Agustus 2020.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA DARI
TINDAK PIDANA TRAFFICKING DI JAMBI

A. Bentuk Dan Pola Human Trafficking Di Jambi
Perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks dan terus
berkembang, penyebab terjadinya antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan,
lemahnya penegakan hukum, kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta
ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi.55
Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas tentang tindak pidana
perdangan orang, maka setiap tkw yang hendak pergi keluar negeri melalui proses
dan mekanisme perekrutan yang benar dan sesuai dengan peraturan hukum yang
berlaku, apabila tidak sesuai dengan proses mekanisme perekrutan maka di
curigai adanya terjadinya tindak pidana trafficking.
Mengenai bentuk dan pola human trafficking bagi tkw di Jambi maka
peneliti mewawancarai Ibuk Morina Harahap, S.H., M.M. Selaku Kepala Divisi
Keimigrasian Kemenkumham Jambi sebagai berikut:
“Modus yang dilakukan pelaku untuk menyamarkan kejahatan juga
beragam diantaranya meberikan beasiswa, magang kerja, dan menjadi
tenaga kerja. Dimana tujuan utamanya adalah perempuan dan anak
digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran
legal maupun illegal, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat
terlarang, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dengan janjian secara
langsung atau melalui media sosial WhatsApp dan BBM serta Facebook.
Dan di janjikan dgn uang yang cukup besar.”56
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Aziz syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.
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Kemenkumham Jambi, 3 Agustus 2020.
56

51

52

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bentuk dan pola human
trafficking bagi TKW di Jambi, pelaku menggunakan modus menggunakan media
sosial untuk menyamarkan kejahatan juga beragam diantaranya meberikan
beasiswa, magang kerja, dan menjadi tenaga kerja.
Bapak Parsaoran Simaibang SH. Selaku Devisi Pelayanan Hukum dan Ham
Kemenkumham Jambi menagatakan bahwa:57
Banyak kejahatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia salah
satunya unsurnya sebagai berikut ini:
a. Pemindahan manusia dari dukungan keluarganya karena faktor ekonomi
atau sistem dukungan lainya.
b. Bentuk dan cara pemindahan orang ke lingkungan asing dari lingkungan
keluarganya, teman dan jaringan pendukung melalui cara baik ancaman,
kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, pemalsuan atau
penyalahgunaan kekuasaan, menerima dan memberi bayaran atau
keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang untuk
menguasai orang lain.
Bentuk-bentuk diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan seperti pembagian
upah kerja dan penindasan terhadap perempuan masih terus terjadi di Jambi.
Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dikategorikan
miskin, hal ini disebabkan karena perempuan masih hidup dalam kondisi yang
memprihatinkan, oleh karena itu banyak keluarga yang akhirnya mendorong
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Wawancara dengan Bapak Parsaoran Simaibang SH. Selaku Devisi Pelayanan Hukum
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53

perempuan untuk mencari kerja di luar negeri, namun banyak dari perempuan
yang mengalami praktik perdagangan manusia.
Bapak Purwantoro SH,.MM. Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Kemenkumham Jambi mengatakan bahwa:
“Faktor ekonomi juga menjadi unsur dalam perdagangan manusia di
Jambi yaitu adanya perekrutan yang dilakukan secara langsung oleh
calo yang menggunakan cara menipu korbannya dengan modus
operandinya berupa iming-iming dari calo kepada korban akan
diberikan gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah.” 58
Faktor ekonomi memang menjadi penyebab utama dalam terjadinya tindak
pidana trafficking di Jambi, karena calo yang menipu korbannya menggunakan
modus operandinya berupa iming-iming dari calo kepada korban akan diberikan
gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah. Tapi faktor pendidikan tak kala
pentingnya dari faktor ekonomi karena minimnya dukungan dan kesempatan
seseorang dalam mengejar ketertinggalan di pendidikan, kondisi ini juga
diperburuk oleh keadaan ekonomi sehingga tidak adanya kesempatan bagi
seseorang untuk melanjutkan Pendidikannya.
Bapak Purwantoro SH,.MM. Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Kemenkumham Jambi juga mengatakan bahwa:
“Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang harus
diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah
menjadi korban dari perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk
perdagangan manusia yang ditemukan di Jambi yakni antara lain pekerja
migran, pekerja anak dan kejahatan prositusi.”
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kewajiban dan tanggung jawab
bersama antara masyarakat dan pemerintah Jambi untuk mengkoordinasikan
berbagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
secara berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)
Pusat, GT-PPTPPO Provinsi, dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota, yang tugas dan
fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang secara berkesinambungan, terpadu,
dan komprehensif. Namun demikian belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang membentuk GT-PPTPPO, sementara itu Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah membentuk, GT-PPTPPO yang ada
belum berjalan secara optimal.59
Berdasarkan kasus-kasus TKW yang terjadi di Jambi, masalahnya
disebabkan dari persoalan yang berawal saat proses rekrutmen di daerah
persoalan-persoalan tersebut antara lain:
1. Pola rekrutmen yang asal-asalan.
2. Pelaksanaan pelatihan yang tidak berkualitas tanpa ada quality control.
3. Calon TKW yang sebenarnya belum memenuhi kualifikasi namun tetap

dipaksakan untuk berangkat.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
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4.

Adanya mekanisme jeratan utang yang dilakukan oleh calo.

5.

Praktek-praktek trafficking yang membonceng mekanisme perekrutan dan
penempatan TKW.
Permasalahan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa praktek rekruitmen

yang salah dapat memberikan kontribusi signifikan kerentanan dan terjadinya
kasus human traficking baik secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu
dalam negeri yang dimulai dari proses rekruitmen yang tidak benar, identitas
dipalsukan dan lain sebagainya, secara eksternal, pada posisi penempatan diluar
negeri para TKW itu identitasnya tidak sesuai sesuai dengan proses rekruitmen
dan hilangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi
manusia yang melekat pada para TKW. Situasi dan kondisi ini juga membuat
lemahnya daya tawar TKW dari Jambi ketika berhadapan dengan majikan dan
agen yang ada di negara tujuan bekerja. Untuk menentukan batasan usia anak
secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangan seseorang baik fisik
maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun seseorang itu
sudah dewasa namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda tanda belum
dewasa dan demikian pula sebaliknya.
B. Perlindungan Hukum bagi TKW dari Tindak Pidana Trafficking di Jambi
Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NKRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 27
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ayat (2) UUD NKRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan
layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak TKW juga
terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk
meningkatkan kualitas hidupnya. 60
Mengenai perlindungan hukum bagi TKW dari tindak pidana trafficking di
Jambi maka peneliti mewawancarai Hasil Wawancara bersama Ibuk Morina
Harahap, S.H., M.M. Selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi
sebagai berikut:
“Pengawasan terhadap TKI/TKW di Jambi ini sudah berjalan dengan
baik, tetapi kita masih memerlukan inovasi dan gagasan baru agar
kinerjanya lebih maksimal. Apalagi jika yang dihadapi perekrutan gelap.
Untuk itu kita perlu melakukan kerja konfrenship dan tidak boleh
mengedepankan ego sektoral. Dinas tenaga kerjaan, kemenkumham dan
lembaga pemerintahan yang terkait lainnya yang ada di Jambi harus
duduk bersama dan berbagi kerja untuk mengatasi permasalahan ini agar
perlindungan hukum bagi TKI/TKW lebih maksimal lagi.”61
Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan hukum bagi TKI/TKW di
Jambi sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam permasalahan ini pemerintah
tidak bisa bekerja sendirian, masyarakat harus juga mempunyai andil dalam
permasalahan ini agar kasus trafficking di Desa-Desa tidak lagi terjadi.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c. Tentang
setiap orang mempunyai hak meningkatkan kualitas hidup.
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wawancara dengan Ibuk Morina Harahap, SH.,MM. Kepala Divisi Keimigrasian
Kemenkumham Jambi, 3 Agustus 2020.
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Dalam undang-undang No 39 Tahun 2004 pasal 77 telah mengatur tentang
pelindungan hukum bagi TKI/TKW dari tindak pidana trafficking sebagai berikut:
1. Perlindugan secara internal
Yaitu perlindungan dari dalam negeri yang dilakukan secara reverentif
yaitu perlindungan yang di berikan pada saat perekrutan yang
dilakukan dari tingkat keluarga, aparat desa dan lembaga yang ada di
Desa, perlindungan hukum diberikan ketika terjadinya pelanggaran
hak-hak TKW pada saat perekrutan baik di tingkat Desa,Kecamatan
dan Kabupaten/Kota melalui pihak kepolisian.
2. Perlindungan secara eksternal yaitu perlindungan di luar negeri
Perlindungan prapenempatan ini, merupakan proses sebelum TKW
ditempatkan di negara penerima tahapan ini merupakan proses awal
penempatan TKW ke luar negeri termasuk di dalamnya permintaan
pengiriman TKW dari agen di luar negeri yang telah di verifikasi oleh
Perwakilan RI di negara penerima. Perlindungan di masa penempatan,
tahap penempatan adalah tahap TKW selama bekerja di negara
penerima sampai TKW ingin kembali ke tanah air.62
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibuk Morina Harahap, S.H., M.M.
Selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi, mengenai bentuk
perlindungan hukum bagi TKI/TKW di Jambi telah dilakukan secara baik oleh
Pemerintah Jambi, dan tidak terkecuali juga Kemenkumham Jambi, demi untuk
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tercapainya hak perlindungan hukum bagi TKI/TKW dari tindak pidana
perdagangan orang yang ada di Jambi seperti sebagai berikut ini:
1. Memberikan pengayoman dan pelayanan hukum terhadap TKI/TKW
untuk terhindar dari tindak pidana perdagangan orang di Jambi dengan
cara melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai tentang tindak pidana perdagangan orang.
2. Jaminan kepastian hukum, pemerintah Jambi sudah menerapkan
aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang,
secara konsisten untuk memenuhi hak perlindungan hukum terhadap
TKI/TKW di Jambi seperti pemeberian konseling bagi korban yang
mengalami trauma dan pendampingan atau pemantauan secara
berkala.
3. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku, pertimbangan Hakim
terhadap penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan
trafficking di Pengadilan Negeri Jambi adalah sesuai dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Pada Undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi
hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta
hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum.63
Oleh karena itu dalam menyusun PERDA harus dipastikan adanya aturan
tentang keterlibatan masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanganan
63
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korban TPPO di Jambi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang bahwa Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional maupun internasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebijakan
internasional yang berlaku. Dengan demikian maka ketika pemerintah daerah
menyusun PERDA tentang buruh migran dan/atau TPPO maka didalamnya harus
pula mengintegrasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dan komunitas baik
dalam pencegahan maupun penanganannya.64
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Suryodo Widodo, S.H.
Selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang
perlindungan hukum bagi tkw di Jambi sebagai berikut:
“Sebenarnya keberadaan TKI/TKW di luar negeri dari Jambi sudah di
upayakan untuk mendapat perlindungan hukum dari berbagai pihak yang
terkait, terutama dari pihak pemerintah Jambi, terbukti dengan di
tingkatkannya informasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati
supaya tidak menjadi korban perdangan orang serta telah dikeluarkannya
perundang-undangan secara langsung. Upaya untuk meningkatkan
perlindungan hukum bagi TKI/TKW di Jambi masih terus di upayakan
hingga maksimal”65
Upaya memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja khususnya
yang ada di Jambi merupakan satu dari beberapa cara yang harus dilakukan untuk
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menciptakan kondisi agar para tenaga kerja dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya dan tentu terciptanya suasana kerja yang harmonis. Dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya
baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan
perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat
keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban
dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun,
yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau
pemeriksaan di sidang pengadilan, perlindungan hukum adalah segala daya upaya
yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.66
C. Kendala dan solusi pencegahan trafficking dalam perlindungan hukum bagi
tkw di Jambi
Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, tidak selamanya
berjalan baik dan maksimal, seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam
mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dalam
perlindungan hukum bagi tkw di Jambi juga mengalami kendala sebagai berikut:
1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana trafficking.
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Pemahaman tentang tindak pidana trafficking di Jambi masih sangat
minim, hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat yang awam mengenai
tindak pidana perdagangan orang. Minimnya pehaman ini menjadikan
masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap korban trafficking sehingga
tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Calo pencari tenaga kerja yang tidak resmi (ilegal).
Calo pencari tenaga kerja yang tidak resmi atau illegal masih tersebar
luas di Jambi. Mereka berusaha merekrut masyarakat Desa untuk
menjadi TKI/TKW, dengan tipu muslihat dan bujuk rayu antara lain
dengan iming-iming gaji yang besar sehingga mudah untuk menipu
masyarakat tersebut.
3. Pola pikir yang salah dalam masyarakat.
Masyarakat Jambi masih berpandangan bahwa menjadi tenaga kerja
baik yang resmi ataupun tidak resmi menjadi suatu kebangaan
tersendiri bagi masyarakat Desa, karena mereka mengetahui bahwa
dengan tingkat Pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan
tidak banyak pilihan pekerjaan bagi mereka.
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibuk Morina Harahap, S.H., M.M.
Selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi, mengatakan kendalakendala yang telah disebutkan di atas memiliki pengaruh besar dalam upaya
pencegahan dan implementasi perlindungan hukum terhadap TKI/TKW yang
menjadi korban trafficking di Jambi, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus
memberikan perhatian serius dan bekerjasama dengan masyarakat untuk berperan
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aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana trafficking di
Jambi.67
Setiap terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan
program dan kegiatan, pasti ada solusi untuk menjalankan pelaksanaan program
tersebut. Solusi ini dapat dikatakan berjalan secara baik apabila jika tingkat
korban trafficking bagi tkw di Jambi mengalami penurunan. Tapi sebaliknya jika
tingkat korban trafficking bagi tkw di Jambi mengalami peningkatan kita dapat
menyimpulkan bahwa solusi ini masih belum efektif dalam hal melindungi TKW
dari tindak pidana trafficking di Jambi.
1. Memeberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana
trafficking secara intensif ke Desa-Desa sehingga masyarakat awam
mengerti tentang tindak pidana perdagangan orang.
2. Memberikan pembinaan kepada TKI/TKW di Jambi yang telah Kembali,
untuk memberi pengarahan kepada calon TKI/TKW, agar hasil yang
diperoleh dari bekerja di luar negeri dapat bermanfaat dan dikembangkan
dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan.
3. Perlunya penataan proses sistem perekrutan secara kelembagaan dan
menetapkan kewenangan yang jelas dalam penanganan TKI dan TKW
secara internal dengan melakukan pengkordinasian terhadap lembaga-
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lembaga yang berkaitan dengan penempatan TKI/TKW di luar negeri yang
melibatkan para penegak hukum yang ada di Jambi.
Dalam wawancara dengan Ibuk Morina Harahap, S.H., M.M. Selaku
Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jambi, mengatakan bahwa solusisolusi yang telah disebutkan di atas memiliki pengaruh besar dalam upaya
pencegahan dan implementasi perlindungan hukum terhadap TKI/TKW yang
menjadi korban trafficking di Jambi, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus
memberikan perhatian serius dan bekerjasama dengan masyarakat untuk berperan
aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana trafficking di
Jambi.mengingat kasus trafficking ini cukup rentan terjadi.68
Perlindungan hukum bagi tkw dari trafficking di Jambi ini, haruslah
mendapat perhatian dari pihak Instansi pemerintahan lainnya yang ada di Jambi
terkait dalam masalah ini, pengupayaan harus lebih di tingkatkan lagi dan perlu
inovasi baru dalam pecegahan trafficking bagi TKW yang ada di Jambi.

68

wawancara dengan Ibuk Morina Harahap, S.H., M.M. Selaku Kepala Devisi
Keimigrasian Kemenkumham Jambi, 3 Agustus 2020.

BAB V
PENUTUP
A. Kesempulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Bentuk dan pola human trafficking di Jambi adalah modus yang dilakukan
pelaku untuk menyamarkan kejahatan juga beragam diantaranya meberikan
beasiswa, magang kerja, dan menjadi tenaga kerja. Dimana tujuan utamanya
adalah perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi
seksual, buruh migran legal maupun illegal, mengemis, industri pornografi,
pengedaran obat terlarang, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Perlindungan
hukum bagi TKW di Jambi secara eksternal perlindungan TKW meliputi
prapenempatan, penempatan, paska penempatan, pendanaan dan jaminan sosial
bagi TKW yang dilakukan oleh pemerintah. Kendala dalam perlindungan hukum
bagi tkw terhadap trafficking di Jambi adalah Minimnya pemahaman masyarakat
tentang tindak pidana trafficking, hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat yang
awam mengenai tindak pidana perdagangan orang. Minimnya pehaman ini
menjadikan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap korban trafficking
sehingga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
B. Saran
Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka disarankan:
1. Masyarakat Jambi harus mulai peduli dan berperan aktif dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi
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TKW di Jambi. Masyarakat harus memahami bahwa TKI/TKW sebagai
korban trafficking harus dipedulikan dan mendapatkan perlindungan atas
hak-haknya sebagai korban trafficking.
2. Perlunya penataan proses sistem perekrutan secara kelembagaan dan
menetapkan kewenangan yang jelas dalam penanganan TKI dan TKW
secara internal dengan melakukan pengkordinasian terhadap lembagalembaga yang berkaitan dengan penempatan TKW di luar negeri yang
melibatkan para penegak hukum.
3. Perlunya kekompakan instansi pemerintahan yang betugas melaksanakan
penempatan tenaga kerja Indonesia yang ada di Jambi supaya lebih padu
dan kompak untuk mencegah trafficking bagi tkw di Jambi.
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