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ABSTRAK 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA 

 
ABI IBDILLAH 

 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah Upaya yang dapat 

dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia ? dan Bagaimana penegakan 
hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia ?. jenis penelitian hukum ini 
adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi 
data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat 
deskriptif, yaitu menggambarkan. 

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan 
perdagangan manusia harus mecakup tiga aspek perdagangan: segi persediaan, 
para pelaku perdagangan, dan segi permintaan. Pada segi persediaan, kondisi-
kondisi yang memicu perdagangan harus diarahkan dengan program-program 
yang mendidik masyarakat untuk waspada akan bahaya perdagangan, 
memperbaiki kesempatan pendidikan dan sistem sekolah, menciptakan 
kesempatan ekonomis, mempromosikan persamaan hak, mendidik masyarakat 
yang menjadi sasaran mengenai hak-hak hukum mereka dan menciptakan 
kesempatan hidup yang lebih baik dan lebih luas. Pada level pelaku perdagangan, 
program-program pelaksanaan hukum harus mengenali dan menghalangi jalur-
jalur perdagangan; mengklarifikasikan definisi-definisi hukum dan 
mengkordinasikan tanggung jawab pelaksanaan hukum; menuntut para pelaku 
perdagangan dan mereka yang membantu dan bersekongkol dengannya; dan 
memerangi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memfasilitasi dan 
mengambil keuntungan dari perdagangan manusia, yang mengikis peranan 
hukum. Pada segi permintaan, orang-orang yang mengeksploitasi orang-orang 
yang diperjualbelikan harus dikenali dan dituntut. Nama Para majikan kerja paksa 
dan para pelaku eksploitasi terhadap korban yang diperjualbelikan untuk 
eksploitasi seksual harus disebutkan dan dibuat malu. Kampanye untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan di negara-negara tujuan 
untuk membuat perdagangan semakin sulit disembunyikan atau diacuhkan. 
Masyarakat harus ditarik dari situasi perbudakan dan dikembalikan ke keluarga 
dan masyarakatnya. Dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan 
manusia Secara substansial produk perundang-undangan yang ada sudah cukup 
untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Selain  
KUHP, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangi 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu beberapa produk 
perundang-undangan yang lain seperti : Undang-Undang No. 26  tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;  UU No. 23 tahun 1992 tentang 
Kesehatan; UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi 
secara struktural, kita belum memiliki aparat hukum yang cukup handal  dan 
secara kultural masih banyak kendala seperti sikap permisif masyarakat terhadap 
perdagangan manusia. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Manusia. 



v 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT,  serta 

sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat 

Nya jualah skripsi dengan judul: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA. 

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak 

mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. 

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap: 

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang beserta jajarannya; 

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang beserta stafnya; 

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang; 

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini; 



vi 

6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama 

menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang; 

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih. 

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini 

dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian 

skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada 

mereka. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

Palembang, Pebruari 2019 

Penulis, 

 

 

ABI IBDILLAH 



vii 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................   i 

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .........................................................  ii 

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ................................................................  iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................  iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................   v 

ABSTRAK .......................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  ix 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................  1  

B. Permasalahan ...........................................................................  4 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  ....................................................  4 

D. Defenisi Konseptual  ...............................................................  4 

E. Metode Penelitian ....................................................................  5 

F. Sistematika Penulisan..............................................................  7 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perdagangan Manusia (Trafficking) ......................  8 

B. Faktor Penyebab Perdagangan Manusia .................................  15 

C. Proses Perdagangan Manusia ..................................................  19 

D. Bentuk Perdagangan Manusia .................................................  23 

 



viii 

BAB III   PEMBAHASAN 

A. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Pencegahan 

Perdagangan Manusia .............................................................  36  

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana  

Perdagangan Manusia  ............................................................  47 

BAB IV   PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................  61 

B. Saran-saran ..............................................................................  62 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan perempuan telah terjadi sejak lama, bahkan bukti tertulis 

tertua yang ditemukan menunjukan bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak 

abad ke-vi di wilayah Romawi.1 Menurut Hull dkk, yang dikutip oleh Elly 

Nurhayati “di Indonesia praktek perdagangan perempuan sudah ada sejak 

zaman kerajaan yaitu adanya tradisi “menghadiahkan” perempuan kepada raja 

atau penguasa untuk dijadikan sebagai selir”.2 

Perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia baik yang melalui 

penipuan, penculikan maupun kekerasan lainnya selalu menempatkan posisi 

korban pada penderitaan ganda, selain sebagai korban, mereka biasanya di 

hukum secara sosial seperti memperoleh stigma dari masyarakat dan bahkan 

kriminalisasi oleh Negara.3 

Pada perkembangannya perdagangan perempuan di Indonesia menjadi 

lebih kompleks, tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri 

seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan 

berbagai negara lainnya.4 

                                                 
1 Publikasi KOMNAS Perempuan, 2008, Laporan Pelopor Khusus PBB Tentang 

Kekerasan Terhadap Perempuan, diterjemahkan LBH APIK, Indonesia, hlm.iii  
2 Hull, dkk. Dalam Elly Nurhayati, Wisata Seks: Tinjauan Aspek Psiko Feminis, 

http://pusparintek tripod.com/eli.htm, diakses Tanggal 2  Oktober  2018  
3 GAATW (Global Alience Againts Traffic in Women), 2006, HAM Dalam Praktek  

Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, Diterjemahkan Oleh Lembaga  

Advokasi Buruh Migran Indonesia-Solidaritas, Jakarta, hlm. 7  
4 Ibid  
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Perdagangan itu tidak lagi terbatas pada batas-batas dalam wilayah 

negara melainkan berlangsung lintas batas antar negara. Pola perdagangan 

berubah, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan 

sindikatsindikat terorganisir yang sering kali memiliki kegiatan illegal lainnya 

seperti penjualan napza dan senjata. Tujuan perdagangan juga tidak lagi 

sebatas untuk eksploitasi seksual, tetapi juga menjadi pekerja di tempat 

hiburan, dan sebagai buruh migran. Sementara itu berbagai bentuk kekerasan 

harus dihadapi oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial dan 

ekonomi. Kekerasan tersebut di lakukan baik oleh perekrut, pelanggan, suami 

atau keluarga maupun pemilik tempat kerja, juga oleh negara dan masyarakat 

di daerah asal dan tujuan perdagangan tersebut.5 

 

Kejahatan perdagangan perempuan bukan hanya merusak nilai-nilai 

asasi manusia, tetapi juga telah merendahkan derajat perempuan. Perempuan 

sebagai manusia berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak 

asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada 

sifat dasar dan tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai seorang mahluk 

hidup. Hak-hak tersebut mengijinkan untuk berkembang sepenuhnya dalam 

memanfaatkan kualitas kemanusiaan, dan memenuhi kebutuhannya. 

Semuanya ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan 

perempuan dimana saja di dunia karena dilahirkan sebagai manusia. 

Perempuan juga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan 

kebebasan asasi yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-

bidang lainnya.6 

 

Perdagangan perempuan muncul menjadi isu yang menarik perhatian 

regional dan global, dengan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan 

dari satu tempat ke tempat lainnya, baik antar wilayah dalam satu negara atau 

antar negara untuk tujuan eksploitasi dengan cara-cara paksaan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan terhadap seseorang. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa perempuan 

dan anak-anak menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan untuk 

dieksploitasi.7 

 

Masalah kekerasan terhadap perempuan ini kiranya masyarakat perlu 

menyadarinya karena masalah ini bukan merupakan masalah perempuan saja 

tetapi merupakan masalah masyarakat dan negara, bahkan diakui sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan. Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, 

ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik secara nyata maupun 

tersembunyi akan membahayakan secara serius perkembangan sosial dari 

perempuan dan dianggap sebagai suatu kejahatan, oleh karena itu bahwa 

menanggulangi masalah-masalah ini merupakan “the best interest of society 

                                                 
5 Publikasi KOMNAS Perempuan, Op. Cit, hlm. 1  
6 GAATW (Global Alience Againts Traffic in Women) , Op. Cit, hlm.  24  
7 Soepalarto Soedibjo, RAN 5 Traffiking, draft 4 BAb I, Deputi IV Menneg PP, 

hlm.1  
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generally”. Di dalam kongres itu dinyatakan juga bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan ini perlu ditempuh melalui kebijakan internal.8 

 

Kebijakan integral yang dimaksud mengandung arti adanya 

keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta 

keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non 

penal.9 

Mengenai usaha penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan 

perempuan dapat dipergunakan melalui cara penal maupun non penal, bila di 

lihat dari cara penal, tindak pidana perdagangan perempuan ini di 

kriminalisasikan di dalam Pasal 297 KUHP. Namun Pasal tersebut terdapat 

kelemahan yaitu secara yuridis tidak jelas karena hanya mencantumkan 

klasifikasi tindak pidananya saja yaitu “Perdagangan Perempuan” tanpa 

memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud 

perdagangan perempuan dengan kata lain tidak mengurai unsur-unsur 

perbuatannya. 

Menurut Moeljatno mengenai perdagangan perempuan batas-batas 

pengertiannya pada saat aturan itu dibuat belum diketemukan, oleh karena itu 

batas-batas pengertiannya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek 

peradilan.10 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan pencegahan 

perdagangan manusia, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 

                                                 
8 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 21  
9 Ibid, hlm, 4  
10 Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Arineka Cipta, Jakarta, hlm. 65  
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skripsi ini yang berjudul : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA. 

 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan perdagangan 

manusia ? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan 

manusia ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat 

pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan upaya yang 

dapat dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia. 

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia. 

 

D. Defenisi Konseptual 

1. Penegakan Hukum (Law Enforcement) merupakan usaha-usaha untuk 

menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di 

belakang norma tersebut 
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2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 

kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun 

perundang-undangan lainnya. 

3. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. 

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk 

dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 

 

E. MetodePenelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif)  yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 
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sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perdagangan Manusia 

(Trafficking), Faktor Penyebab Perdagangan Manusia, Proses Perdagangan 

Manusia, Bentuk Perdagangan Manusia 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan upaya yang dapat 

dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia dan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana perdagangan manusia. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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