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KATA PENGANTAR

uku ini merupakan salah satu buku acuan/ referensi 
yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum, 
pembangunan dan Gender, khususnya yang berkaitan 

dengan isu Perempuan dan Anak sebagai korban Kekerasan 
(Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan 
Traficking). Tulisan dalam buku ini dilatarbelakangi banyaknya 
kekerasan terhadap perempuan, penganiayaan atau kekerasan 
yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan Rumah 
Tangga. Kekerasan ini dapat terjadi baik dalam hubungan 
perkawinan, darah maupun dalam lingkungan kerja, serta dapat 
menimpa siapa saja antara lain suami, istri, anak, bapak, ibu, 
nenek, kakek, saudara, ipar, pacar, tunangan, pekerja rumah 
tangga bahkan anak kos dengan induk semangnya. Penyebab 
timbulnya kekerasan acapkali terjadi karena berkaitan dengan 
hubungan kekuasaan yakni antara orang tua dengan anak, suami-
istri, majikan dengan pekerja rumah tangga. 

Pelaku kekerasan biasanya memiliki kedudukan dan 
kekuasaan yang lebih tinggi dari pada korbannya, baik secara 
sosial, ekonomi maupun budaya. Dalam relasi yang tidak 
seimbang ini, pelaku dengan leluasa menggunakan kekerasan demi 
mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya itu. Tindak 
kekerasan terhadap perempuan meliputi segala tindakan seseorang 
yang menyakiti seorang perempuan, baik secara fisik maupun non 
fisik. Kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk 
kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya dapat berupa 
kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada 
perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari 
perbuatan-perbuatan semacam itu, paksaan atau perempasan yang 
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semena-mena atas kemerdekaan, baik terjadi di tempat umum atau 
di dalam kehidupan pribadi seseorang.

Secara riil tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang cukup 
serius, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi mereka agar 
mendapatkan suatu keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan-
nya di masyarakat, maka tulisan ini diperuntukkan bagi para 
peminat dan pemerhati masalah perempuan dan anak, baik dosen, 
mahasiswa maupun pembaca lainnya dengan suatu harapan agar 
dapat membantu mewujudkan perlindungan hukum terhadap para 
korban untuk mencapai social defence and social walfare dalam 
rangka pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Mataram,    September 2015
Penulis,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH.
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BAB I

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada saat masalah kekerasan terhadap perempuan (KTP) 
diangkat ke permukaan, terjadi perdebatan yang panjang dalam 
menyepakati apa dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap 
perempuan itu.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali 
menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam 
dengan wacana hak asasi perempuan. Namun apabila ditengok 
batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi 
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang 
diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 
Desember 1993, maka akan ditemukan semacam ”rambu-rambu” 
yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap 
perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap 
perempuan yaitu: 

”Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, 
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
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perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik 
yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.1

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam 
memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu: 

Pertama adalah aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan 
verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas 
cakupannya, rambu kedua adalah asumsi gender, yaitu alasan 
”ideologis” mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian 
rupa, yang dalam hal ini adalah karena gendernya, rambu ketiga
adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi 
sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun 
psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa 
kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi diruang public 
maupun di ruang domestik.2

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap 
perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu :

 Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin 
(gender based violence);

 Yang berakibat atau mungkin berakibat;

 Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;

 Secara fisik, seksual atau psikologis;

 Termasuk ancaman tindakan tertentu;

 Pemaksaan atau Perempasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang;

 Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam 
kehidupan pribadi.

Menurut Sulistyowati Irianto, berbicara mengenai kekerasan 
terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat 
luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal, 
dan kekerasan seksual), tempat terjadinya ( di dalam rumah tangga, 

                                                
1 lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, 

dalam T.O.Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung, 2000, 
hal.389

2 Nurhasyim, Harian Kompas 16 Desember 2001.
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dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, 
pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya 
(orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).3

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa 
tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan 
seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun 
non fisik. Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita 
harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik 
didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindak kekerasan non 
fisik.4 Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala 
bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya dapat 
berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada 
perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari 
perbuatan-perbuatan semacam itu, paksaan atau perempasan yang 
semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat 
umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.5  

Hasil pemantauan Kalyanamitra, menyampaikan pola 
konseptual sebagai berikut :6

Pertama, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk-
bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, 
penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, 
pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan 
penghancuran hak untuk hidup layak, memperdagangkan 
perempuan untuk tujuan apapun, kedua, terdapat pola hubungan 
yang berbasis pada suatu kekuasaan atas dasar usia, struktur kerja, 
struktur keluarga, kelas sosial, pemerintahan dan militer, kebijakan, 
adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dan perempuan, ketiga, 
pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata.

Istilah/definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
atau yang dikenal dengan domestic violence tidak diatur secara spesifik 

                                                
3 Sulistyowati Irianto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (suatu 

tinjauan hukum berperspektif feminis), artikel dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 Tahun 1999
4 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Kekerasan terhadap Wanita, Makalah pada Semiloka 

”Tindak Kekerasan Terhadap Wanita” yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan 
Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992 hal.2

5 Triningtyasasih, Pengalaman Sebuah Women’s Crisis Center, dalam Natalie Kollmann 
Kekerasan Terhadap Perempuan, kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998. Hal. 62

6 Toeti Heraty, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Perempuan, Edisi 09 
November 1998-Januari 1999, hal.7
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dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah Satu 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal KUHP adalah 
kekerasan fisik/penganiayaan terhadap anggota keluarga. 
Ketentuan demikian diatur dalam BAB XX tentang Penganiayaan, 
secara eksplisit ketentuan Pasal 356 KUHP menyebutkan “pidana 
yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 
sepertiganya bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap 
ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya”.

Dalam banyak studi tentang kekerasan terhadap perempuan, 
penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap 
isterinya dikenal sebagai kekerasan domestik.7 Dalam pengertian 
umum, kekerasan domestik dipahami sebagai setiap bentuk 
kekerasan yang terjadi dalam lingkup relasi domestik atau relasi 
privat dan relasi interpersonal lainnya, baik karena adanya 
hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan kerja maupun 
hubungan intim lainnya. Dengan demikian dalam arti luas 
kekerasan domestik bisa menimpa siapa saja mulai dari suami, 
isteri, anak, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara, ipar, pacar, 
tunangan, pekerja rumah tangga bahkan anak kos dengan induk 
semangnya.8 Penyebab timbulnya kekerasan domestik berkaitan 
dengan hubungan kekuasaan antara orang tua dengan anak, suami-
istri, majikan dengan pekerja rumah tangga.9 Dengan kata lain 
pelaku kekerasan domestik memiliki kedudukan dan kekuasaan 
yang lebih tinggi dari pada korbannya, yakni isteri, anak, pekerja 
rumah tangga, pacar atau pasangan lainnya baik secara sosial, 
ekonomi dan budaya. Dalam relasi yang tidak seimbang ini, pelaku 
dengan leluasa menggunakan kekerasan demi mempertahankan 
kedudukan dan kekuasaannya itu. Dalam konteks masyarakat yang 
kedudukannya dipengaruhi oleh relasi gender yang timpang seperti 
tersebut diatas dikenal pula dengan istilah kekerasan berbasis 
gender atau gender based violence.10  

Mengingat kekerasan domestik merupakan bentuk 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi 

                                                
7 Lembar Info LBH-APIK, Seri 43
8 Nursyahbani Katjasungkana, Kejahatan Yang Tak Terhukum, hal 3
9 Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri, PT LKiS Pelangi Aksara, 2002, 

Yogyakarta hlm.16
10 Ibid. hal
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konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan memiliki kewajiban untuk menerbitkan 
payung hukum bagi terimplementasikannya penghapusan 
diskriminasi terhadap perempuan termasuk didalamnya ketentuan 
hukum yang memberi perlindungan terhadap perempuan yang 
mengalami kekerasan didalam kehidupan rumah tangganya. Melalui 
ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah 
Republik Indonesia mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai berikut: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan 
definisi demikian, maka kekerasan terhadap perempuan dalam 
rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja namun 
juga psikis, seksual dan ekonomi. 

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga 
dengan perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang 
menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan 
oleh pasangannya atau mantan pasangannya (Kyriacou, 1998), atau 
secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan 
atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota 
keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata (Abbott 
dkk, 1997).11

B. Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam 
Rumah Tangga

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, 
yang termasuk orang dalam lingkup rumah tangga adalah : suami, 
isteri dan anak ; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan 

                                                
11 Budi Sampurna; Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan 

Tinjauan Klinis dan Forensik, dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif  Pemecahannya, Alumni Jakarta, Tahun 
2000, hal.54
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perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ; orang 
yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka 
kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) tergolong kejahatan 
yang melanggar hak asasi manusia karena mengancam kebebasan 
manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman.12 Domestic 
Violence juga merupakan jenis kejahatan yang keji, karena dilakukan 
oleh orang-orang yang seharusnya merupakan orang yang paling 
dekat dengan korban. Keluarga seharusnya merupakan tempat 
tempat di mana seseorang merasa aman dan bebas dari rasa takut, 
sehingga bila dalam keluarga terjadi kekerasan, maka seolah-olah 
tidak ada tempat lagi bagi seseorang untuk dapat hidup aman dan 
tenteram.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan terhadap tiga 
kelompok, yaitu: 

a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi 
dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual 
atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan 
yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam 
perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-
praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, 
kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang 
berhubungan dengan eksploitasi;

b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di 
dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan 
seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam 
lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan 
perempuan dan pelacuran paksa; 

c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang idlakukan 
atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Sedangkan menurut UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan 
rumah tangga diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 sebagai berikut: Pasal 

                                                
12 Bunyi Pasal 3 Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia
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5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 
kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau 
penelantaran rumah tangga. Pasal 6 menyebutkan bahwa kekerasan 
fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 
atau luka.

Bunyi Pasal 7, kekerasan psikis adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untu tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya Pasal 9, menyebutkan penelantaran rumah 
tangga adalah tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangga, padahal menurut hukum ia wajib memberukan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran 
rumah tangga juga berlaku terhadap tindakan yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau 
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 
sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. 

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kekerasan terhadap 
istri terdapat berbagai macam bentuk kekerasan yang mencakup 
kekerasan fisik, kekerasan psikologis (emosional), kekerasan 
seksual dan kekerasan ekonomi.13

2. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan yang termasuk disini adalah menampar, 
memukul, menarik rambut, menyundut rokok, melukai dengan 
senjata, menendang, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya. 
Kekerasan fisik akan membawa akibat baik secara fisik maupun 
psikologis. Biasanya kekerasan fisik meninggalkan bekas-bekas 
seperti muka biru lebam, badan menjadi sakit, tulang punggung 

                                                
13 Kekerasan Terhadap Istri, Rifka Annisa, WCC Yogyakarta, 1999. hal 1-3
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retak akibat pemukulan, kepala pusing, gegar otak, gigi patah, pada 
kasus-kasus tertentu ada korban jatuh pingsan dan harus dirawat 
dirumah sakit dan yang lebih tragis mengakibatkan korban 
meninggal dunia. Seringkali suami yang melakukan penganiayaan 
secara fisik, cukup pintar dalam memilih daerah tubuh yang 
dipukul tidak tampak bekasnya. Sedangkan akibat secara psikologis 
misalnya malu terhadap tetangga, rendah diri, putus asa, ingin 
bunuh diri, dendam, tidak mempunyai semangat hidup bahkan bisa 
membuat korban kehilangan kesadaran atau ingatan.

3. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Bentuk kekerasan yang termasuk disini adalah penganiayaan 
secara emosional seperti menghina istri dan atau menelantarkan 
kata-kata yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai 
harga diri istrinya misalnya meremehkan, memaki-maki istrinya, 
melarang istri untuk mengunjungi saudara maupun teman, 
melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 
mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan dengan anak-
anak bila tidak menurut pada kemauan suami, selingkuh dan 
sebagainya. Kekerasan psikologis ini akan membawa dampak 
buruk terhadap anggota keluarga yang menjadi korban yaitu istri 
misalnya perasaan tersiksa, ketakutan, sedih, tidak percata diri, 
kuatir, cemas bahkan dapat memunculkan perasaan dendam.

4. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual yang termasuk disini meliputi 
pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batin, memaksa 
istri melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak ingin 
melakukannya misalnya karena sedang sakit, menstruasi atau sebab 
lainnya, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara 
yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, memaksa istri 
melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau memaksa istri 
menjadi pelacur, memaksa istri menggugurkan kandungan dan 
sebagainya.
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5. Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan yang termasuk disini meliputi tidak 
memberi nafkah istri, membatasi atau mengontrol istri dengan 
memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri, menguasai hasil 
kerja istri, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
suami dan sebagainya.
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BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 
TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT

A. Pengertian dan Ruang lingkup Tindak Pidana KDRT

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma, yaitu 
hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha 
pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi 
dengan suatu hukum pidana.1 Perbuatan pidana adalah suatu 
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-
undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.2 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan 
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh 

                                                
1 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta, hal 2.
2 R Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan-Peraturan Umum dan Delik-Delik 

Khusus, hal.26
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karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, 
ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari 
yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan 
bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak 
karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk 
menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan 
perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada 
kedua keadaan konkrit: pertama adanya kejadian yang tertentu dan 
kedua, adanya orang yang  berbuat, yang menimbulkan kejadian 
itu.3 Apabila dikaitkan dengan sanksi bahwa perbuatan pidana 
adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang mana 
larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

Ruang lingkup tindak pidana KDRT diatur dalam BAB VIII 
Pasal 44-49 UU Nomor 23 Tahun 2004 Ketentuan Pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut ini diketengahkan pasal-
pasal yang berkaitan dengan tindak pidana dan ketentuan pidanya 
dalam UU No. 23 Tahun 2004:

1. Pasal 44; 

Sebagaimana ayat-ayat berikut:

(1) Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka 
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

                                                
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.54
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami  terhadap isteri atau sebaliknya tidak 
menimbulkan penyekit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 
sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 
(sembilan juta rupiah)

Ketentuan Pasal 44 mengatur kekerasan fisik, melakukan 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang 
mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, matinya 
korban. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan 
penyekit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

2. Pasal 45; 

Sebagaimana ayat-ayat berikut:

(1) Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 
(sembilan juta rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 
sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 
(tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 45 mengatur kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Dalam hal 
perbuatan kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap isteri 
atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari-hari.
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3. Pasal 46, 47, 48; 

Sebagaimana pasal-pasal berikut:

Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara palng lama 12 (duabelas) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 
rupiah).

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara 
paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka 
yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 
(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin 
dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak  Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46,47,48 mengatur kekerasan seksual dalam 
lingkup rumah tangga, melakukan pemaksaan hubungan 
seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu mengakibatkan 
korban mendapat luka yang tidak memberi harrapan untuk 
sembuh kembali, mengalami gangguan daya pikir atau 
kejiwaan.

4. Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah), setiap orang yang: 
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a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1.

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat 2.

Ketentuan Pasal 49 mengatur kekerasan ekonomi dalam 
lingkup rumah tangga (penelantaran rumah tangga), 
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal 
menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan. Penelantaran juga berlaku terhadap tindakan 
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 44 –
49 dalam Bab VII Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 
sesuai ketentuan Pasal 50 UU PKDRT, hakim dapat 
menjatuhkan pidana tambahan berupa: 

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk 
menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu 
tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah 
pengawasan lembaga tertentu.

B. Pengaturan tentang KDRT yang diatur dalam KUHP.

Salah Satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang 
dikenal KUHP adalah kekerasan fisik/penganiayaan terhadap 
anggota keluarga. Ketentuan demikian diatur dalam BAB XX 
tentang Penganiayaan, secara eksplisit ketentuan Pasal 351 KUHP 
(1) menyebutkan bahwa “Penganiayaan diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus rupiah, (2) Jika perbuatan  mengakibatkan luka-
luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima 
tahun, (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan mati, dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan 
disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) Percobaan untuk 
melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  Selanjutnya Pasal 356 ke-1 
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KUHP menyatakan “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 354 
dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan 
kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya menurut 
undang-undang, istrinya atau anaknya. Disamping pasal tersebut 
diatas, KUHP juga mengatur tindak pidana penelantaran rumah 
tangga (Pasal 304) dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak (Incest, Pasal 294).

Memahami ketentuan tindak pidana dan ketentuan 
pidananya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 
dan KUHP, maka cakupan pengaturan tindak pidana dan 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 
2004 lebih luas dari pada pengaturan tindak pidana dan ketentuan 
pidana KDRT dalam KUHP. Beberapa pengaturan tindak pidana 
dan ketentuan pidana KDRT yang diatur dalam UU Nomor 23 
Tahun 2004 tetapi tidak diatur dalam KUHP adalah sebagai 
berikut :

1. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004

2. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 

3. Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004

4. Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2004

5. Pasal 49 huruf a dan b Nomor 23 Tahun 2004

6. Pasal 50 huruf a dan b Nomor 23 Tahun 2004

Pengaturan tentang tindak pidana dan ketentuan pidana yang 
diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dan juga diatur dalam 
KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 ayat (2) dan (3), juga diatur dalam Pasal 351 ayat (2), 
(3), (4) dan Pasal 356 ke-1 KUHP

2. Pasal 49, juga diatur dalam Pasal 294 KUHP

Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2004 maupun KUHP, secara sistematis untuk 
mengetahui perbandingan cakupan pengaturan tentang tindak 
pidana dan ketentuan pidananya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Perbandingan Tentang Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana 
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Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHP

No Isi Pasal UU No.23/2004 KUHP

1. Melakukan 
kekerasan 
fisik dalam 
lingkup 
rumah 
tangga

Pasal 44 ayat (1) 
Pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun. 
Ayat (2) Pidana 
Penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun. Ayat 
(3) Pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun. Ayat (4) 
Pidana Penjara paling 
lama 4 (empat) bulan 

Pasal 351 ayat (1) 
Pidana penjara paling  
lama 2 (dua) tahun 8 
(delapan) bulan. Ayat 
(2) Pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun. Ayat (3) Pidana 
penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun. Pasal 
356 ke-1 Pidana 
penjara ditambah 1/3

2. Melakukan 
penelantaran 
rumah 
tangga

Pasal 49, Pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun

Pasal 304, Pidana 
penjara paling lama 2 
(dua) tahun 8 (delapan 
bulan. Pasal 305, 
Pidana penjara 5 (lima) 
tahun 6 (enam) bulan.

3. Melakukan 
kekerasan 
seksual

Pasal 46, Pidana 
penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun. 
Pasal 47, Pidana 
penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun. 
Pasal 48, Pidana 
penjara paling singkat 
5 (lima) tahun paling 
lama 20 (dua puluh) 
tahun

Pasal 294, Pidana 
penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana KDRT (UU No.23 Tahun 
2004)

Sebelum menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana 
KDRT, berikut ini diketengahkan beberapa pendapat ahli tentang 
jenis delik. Pembagian delik dibagi menjadi dua yaitu kejahtan dan 
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pelanggaran. Menurut Sudarto4, ada dua pendapat tentang kriteria 
untuk membedakan kedua jenis tersebut yaitu:

a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini didapati 
2 (dua) jenis delik:

1. rechtsdelicten; ialah perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-
delik semacam ini disebut kejahatan (Mala per se);

2. wedsdelicten, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai suatu tindak pidana, karena undang undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang undang 
mengancamnya dengan pidana misalnya: memparkir mobil 
di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik 
semacam ini disebut pelanggaran.

Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada 
kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum 
dalam undang undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera 
dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan 
sebaliknya ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan 
secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain.

b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan dari pada 
kejahatan. 

Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan 
secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil), dapat 
diidentifikasikan sebegai berikut:

a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai 
dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum di dalam 

                                                
4 Ibid, hal. 56
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rumusan delik. Misalnya: dalam KUHP Pasal 160 
(penghasutan); Pasal 156 (dimuka umum menyatakan perasaan 
kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau 
lebih golongan rakyat Indonesia); Pasal 209 dan Pasal 210 
(penyuapan); Pasal 242 (sumpah palsu); Pasal 263 (pemalsuan 
surat); Pasal 362 (pencurian).

b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan 
kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru 
selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi 
kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. 
Misalnya: dalam KUHP Pasal 187 (pembakaran); Pasal 378 
(penipuan); Pasal 338 (pembunuhan). Batas antara delik formil 
dan delik materiil tidak tajam, misalnya: Pasal 362 KUHP 
(pencurian).

Mendasari dari pendapat Sudarto di atas dan jika 
dihubungkan dengan tindak pidana KDRT yang diatur dalam 
ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, 
maka dapat diidentifikasi tentang jenis deliknya. Walaupun di 
dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara tegas 
menjelaskan kualifikasi delik tindak pidana KDRT.

Kalau delik tersebut diidentifikasi dengan sifatnya yang 
kualitatif (rechtsdelicten atau wedsdelicten), maka tindak pidana KDRT 
yang termuat dalam pasal-pasal tentang ketentuan pidana dapat 
dikualifikasikan sebagai rechtsdelict yaitu perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu undang undang atau tidak. Sehingga 
lebih dekat kepada delik-delik kejahatan (mala per se). 

Kalau delik tersebut diidentifikasi jenis delik maka tindak 
pidana KDRT yang termuat dalam pasal pasal tentang ketentuan 
pidana dapat dikategorikan dalam delik formil yaitu delik yang 
perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. 
Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam perumusan.

Menurut Moeljatno5 perbuatan pidana dibagi atas dua jenis 
yang didasarkan atas perbedaan prinsipil. Bahwa kejahatan adalah 

                                                
5 Moeljatno, op.cit., hal 71.
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rechtsdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam undang undang sebagai perbuatan pidana telah 
dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan 
dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah wedsdelicten 
yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru 
dapat diketahui setelah ada wed yang menentukan demikian.

Sebaliknya bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran 
itu didasarkan atas berat atau ringannya pidana saja. Sebagai bukti 
lagi bahwa garis antara rechtsdelicten dan wedsdelicten itu sangat sukar 
menentukannya, adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan 
undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana 
yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau 
penentuan ini tidak ada maka perbuatan tidak dapat diadili.6

Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana dari 
kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran maka dapat 
dikatakan bahwa7

1. pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;

2. jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan 
(kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus 
dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran 
hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan 
pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa;

3. percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana 
(Pasal 54 KUHP). Juga perbuantan pada pelanggaran tidak 
dipidana (Pasal 60 KUHP);

4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak 
menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari 
pada kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 tahun dan 2 
tahun;

5. dalam hal berbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda 
buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan 
lebih mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).

                                                
6 Ibid, hal 73.
7 Ibid, hal 73-74.
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Merujuk pada pendapat D. Simons,8 bahwa unsur-unsur 
tindak pidana (strafbaar feit) adalah :

1. perbuatan manusia (Positief atau negatief; berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan);

2. diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

3. melawan hukum (onrechtmatig);

4. dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar 
persoon)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif, yaitu bahwa yang disebut sebagai unsur obyektif ialah:

1. perbuatan orang;

2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat Openbaar atau di muka 
umum.

Sedangkan unsur subyektif ialah:

1. orang yang mampu bertanggung jawab;

2. adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan 
akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana 
perbuatan itu dilakukan

Unsur-unsur tindak  pidana KDRT yang diatur dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2004, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) diatas terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : dengan sengaja

b. Unsur Obyektif  : melakukan kekerasan fisik

2. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) diatas terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut :

                                                
8 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, hal.40-41
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a. Unsur subyektif: dengan sengaja
b. Unsur Obyektif : 1.

2.
melakukan kekerasan fisik 
mengakibatkan jatuh sakit atau 
luka berat

3. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) diatas terdiri 
dari unsur-unsur  sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja

b. Unsur obyektif    : mengakibatkan matinya korban

4. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 diatas terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja

b. Unsur obyektif    : melakukan kekerasan psikis

5. Tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 2 diatas terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Unsur subyektif: dengan sengaja
b. Unsur obyektif  : melakukan kekerasan psikis 

menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-
hari

6. Tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 46 diatas terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja

b. Unsur obyektif    : melakukan kekerasan seksual

7. Tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 47 diatas terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif: 
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja
melakukan kekerasan seksual untuk 
tujuan komersial

8. Tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 48 diatas terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :
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a. Unsur subyektif: 
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja
1. melakukan kekerasan seksual 
2. untuk tujuan komersial
3. mengakibatkan luka yang tidak 

memberi harapan untuk sembuh 
4. mengalami gangguan daya pikir 

atau kejiwaan
5. gugur atau matinya janin dalam 

kandungan 
6. tidak berfungsinya alat reproduksi

9. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 49 diatas terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif: 
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja 
menelantarkan orang lain dalam 
lingkup rumah tangga

2. Unsur-unsur  Tindak Pidana KDRT (KUHP)

Tindak pidana berkaitan dengan KDRT diatur dalam KUHP 
Pasal 351, 356, 304. dan 294. Unsur-unsur tindak pidana yang 
berkaitan dengan KDRT adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) diatas 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja 

b. Unsur obyektif    : melakukan penganiayaan

2. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) diatas 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja 

b. Unsur obyektif    : 1. melakukan penganiayaan

2. mengakibatkan luka-luka berat

3. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) diatas 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja 

b. Unsur obyektif    : 1.melakukan penganiayaan

2. mengakibatkan mati
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4. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (4) diatas 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif  : dengan sengaja 

b. Unsur obyektif    : 1. melakukan penganiayaan

                               2. merusak kesehatan

5. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ke-1 diatas terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif:
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja 
melakukan penganiayaan terhadap 
ibunya, bapaknya, istrinya  atau 
anaknya

6. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) ke-1 diatas 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif:
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja 
melakukan perbuatan cabul dengan 
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, 
anak di bawah pengawasannya atau 
dengan orang yang belum cukup 
umur yang pemeliharaannya, 
pendidikan atau penjagaannya 
diserahkan kepadanya.

7. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 304 diatas terdiri dari 
unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif:
b. Unsur obyektif  :

dengan sengaja 
menempatkan atau membiarkan 
seseorang dengan keadaan sengsara 
padahal menurut hukum berlaku 
baginya atau karena persetujuan dia 
wajib memberi kehidupan, perawatan 
atau pemeliharaan kepada orang itu. 



BAB III

TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF 
PERBANDINGAN

Formulasi kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) di 
berbagai negara yang telah memiliki regulasi tentang tindak pidana 
KDRT seperti Minnessota-AS, New Zelland, Phliipina, Turki dan 
Malaysia tidaklah sama (bervariasi). Hal ini berkaitan dengan 
perbedaan kebijakan masing-masing negara, terutama berkaitan 
dengan perbedaan tradisi atau sistem hukum masing-masing. 
Untuk mengetahui bagaimana formulasi (perumusan delik) di 
berbagai negara tersebut, perlu dilakukan kajian perbandingan 
hukum. Hal ini bermanfaat dalam rangka pengembangan hukum 
nasional1

Berikut ini penulis memaparkan secara sekilas regulasi 
negara-negara asing dalam mendefinisikan kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga atau keluarga

                                                
1 lihat Dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo 

Persada Jakarta, 1998 hal 17.
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A. Minnesota – Amerika Serikat

1. Definisi KDRT

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Minessota 
menyebutkan bahwa kkerasan dalam rumah tangga adalah 
perbuatan yang dilakukan antara anggota keluarga dalam sebuah 
rumah tangga, berupa:

1. kerugian fisik, luka-luka jasmani akibat adanya penyerangan;

2. menderita ketakutan atas kejahatan atau gangguan fisik yang 
datang secara tiba-tiba, mendapat luka-luka jasmaniah akibat 
adanya penyerangan, atau

3. ancaman teror atau tindakan seksual kriminal sesuai dengan 
pasal-pasal dalam UU lain2

Apabila melihat definisi diatas, maka bentuk-bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga hanya terbatas pada kekerasan fisik, 
kekerasan psikis dan ancaman.

2. Lingkup Rumah Tangga atau keluarga

Lingkup rumah tangga dalam UU dari Negara Bagian 
Minnessota sangat luas. Ada 7 kategori seseorang sebagai anggota 
rumah tangga:3

1. suami isteri dan bekas suami isteri

2. orang tua dan anak

3. orang-orang yang mempunyai hubungan darah

4. seseorang yang hidup bersama dengan korban atau mereka 
yang pernah tinggal bersama di waktu yang lalu

5. orang yang sudah mempunyai anak dari hasil kebersamaan itu, 
tanpa dibedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya 
tinggal bersama pada waktu tertentu

                                                
2 Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk 
Keadilan (LBH-APIK) dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang, 2000 hal. 21

3 Ibid hal.22



TINDAK PIDANA KDRT... 

Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan... 27

6. seorang laki-laki atau perempuan jika sang perempuan hamil 
dan lelaki itu diduga keras sebagai ayah dari bayi itu, tanpa 
membedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya tinggal 
bersama pada waktu tertentu

7. orang-orang yang terlibat dalam hubungan cinta yang serius 
atau hubungan seksual

B. New Zealand – Domestic Violence Act 1995

1. Definisi KDRT

Definisi KDRT terdapat dalam Sections 3. Meaning of 
“domestic Violence”4

In this Act, “domestic violence”, in relation to any person, means violence 
against that person, by any other person with whom that person is, or has been, 
in a domestic relationship In this section, “violence” means:

a. Physical abuse

b.Sexual abuse

c. Psychological abuse, including, but not limited to, intimidation harassment
damage to property threats of phsysical abuse, sexual abuse or psychological 
abuse in relation to a chlid, abuse of kind the kind set out in subsection (3) of 
this sections

Sebagaimana diatur dalam pasal 3, definisi kekerasan dalam 
rumah tangga adalah kekerasan terhadap seseorang oleh orang lain 
yang mana orang tersebut masuk dalam hubungan rumah tangga 
“violence” (kekerasan) dalam Undang-undang ini meliputi, 
kekerasan fisik, sexual, psikologi, teteapi tidak terbatas pada : 
intimidasi, pelecehan, merusak harta benda, ancaman fisik, sexual 
atau merusak psikologi. 

2. Lingkup Rumah Tangga atau keluarga

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga 
menurut UU ini cakupannya sangat luas sekali, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 (1) dari UU ini yaitu5: 

                                                
4 www.newzealanddomesticviolenceact.yahoo.com
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(1) Untuk tujuan UU ini, seseorang adalah dalam suatu hubungan 
rumah tangga dengan yang lain jika seseorang itu adalah : (a) 
pasangan dari orang lain, atau (b) anggota keluarga dari yang lain, 
(c) secara kebiasaan merupakan bagian dari rumah tangga dengan 
orang lain, atau (d) mempunyai hubungan dekat dengan orang lain.

C. Filipina

1. Definisi

Filipina tidak mempunyai peraturan perundang-undangan 
khusus yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di 
Filipina mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang 
dinamakan Undang-undang Republik Nomor 8353 atau UU Anti 
Perkosaan Tahun 1997, dengan demikian secara eksplisit definisi 
kekerasan tidak dirumuskan dalam UU ini.

Bagaimanapun juga UU Anti Perkosaan ini bisa dipakai 
untuk melindungi perempuan yang sering menjadi korban dalam 
kekerasan terutama sebagai korban perkosaan.6

UU anti perkosaan ini dikeluarkan pada tanggal 30 
September 1997 yang memperluas pengertian perkosaan meliputi 
juga penyerangan seksual dan perkosaan dalam perkawinan.

2. Lingkup Rumah Tangga atau keluarga

Adapun yang disbut dengan rumah tangga atau keluarga 
tidak dicantumkan dalam UU Anti Perkosaan Tahun 1997.

D. Turki

Undang-undang ini bernama Turkey Domestic Violence Law 
Protection of The Family.7

                                                                                                        
5 Op-cit hal 29
6 Ibid hal 34
7 www.turkeydomesticviolencelaw:protectionofthefamily.yahoo.com
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1. Definisi 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur tersendiri, 
namun diatur dalam UU perlindungan terhadap keluarga. Definisi 
kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit tidak didefinisikan.

2. Lingkup Rumah Tangga atau keluarga

UU ini mendefinisikan tentang subyek dari penyiksaan atau 
korban yang harus dilindungi antara lain, pasangan perkawinan, 
anak-anak atau anggota lain dalam keluarga yang hidup dalam satu 
atap.
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BAB IV

SEBUAH TAWARAN KEBIJAKAN HUKUM 
PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK 

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA DIMASA YANG AKAN DATANG

Mengawali dari pembahasan kebijakan hukum pidana, maka 
penting sekali untuk membahas berfungsinya hukum dalam 
masyarakat dimana biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan 
apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Berlakunya 
hukum tersebut dapat terlaksana dengan efektif atau tidak, 
sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mengambil kebijakan 
hukumnya.

Teori-teori hukum biasanya dibedakan antara tiga macam hal 
berlakunya hukum sebagai kaidah. Berlakunya kaidah-kaidah 
hukum tersebut biasanya disebut gelding (Belanda) atau geltung
(Jerman), sebagai berikut1: 

1. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans 

                                                
1 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 

Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 13
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Kelsen), atau apabila berbentuk menurut cara yang telah 
ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan 
hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya 
(J.H.A. Logeman);

2. kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 
tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
masyarakat (teori pengakuan);

3. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai 
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau telaah lebih mendalam, maka agar berfungsi, suatu 
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut 
diatas, karena2:

1. apabila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka 
kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati 
(dode regel);

2. kalau hanya berlaku secara sosilogis (dalam arti teori 
kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa 
(dwangmaatregel);

3. apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaidah 
hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan 
(ius constituendum).

Suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar 
berfunngsi, senantiasa dapat dikembalikan pad paling sedikit empat 
faktor, yaitu pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; 
kedua, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan; ketiga, 
fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan 
kaidah hukum, keempat, warga masyarakat yang terkena ruang 
lingkup peraturan tersebut.3

Menurut Satjipto Rahardjo4, maka tidak dapat membatasi 
masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan 
beban pengaruhnya (impact) terhadap hukum.5

                                                
2 Ibid, hal. 13-14
3 Ibid, hal. 14
4 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 48
5 Ibid, hal. 48
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Pembuat hukum jika dilihat dalam hubungan dengan 
bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan 
hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di dalam 
hubungan dengan masyarakat dimana pembuatan hukum itu 
dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan 
pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model 
masyarakatnya. Pembuatan hukum harus berhadapan dengan 
masalah pengelolaan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang 
berbeda-beda dan bertentangan. Dengan perkataan lain, maka 
pembuatan hukum di Indonesia akan merupakan kelanjutan 
(neerslag) pula dari keadaan yang demikian. Kebijaksanaan 
kenegaraan dan dengan demikian pula di bidang pembuatan 
hukumnya telah menetapkan, bahwa pola yang diterima adalah 
yang akan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan 
kepentingan bersama.6

Hubungan-hubungan yang sistematis untuk mengenali 
konfigurasi karakteristik dibedakan tiga pernyataan dasar tentang 
hukum di masyarakat:7

1. hukum sebagai pembantu penguasa yang represif;

2. hukum sebagai institusi yang dibedakan yang mampu untuk 
memperlunak represi dan melindungi integritasnya;

3. hukum sebagai fasilitator untuk merespon pada kebutuhan dan 
aspirasi-aspirasi sosial.

Penyelenggaraan penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga melibatkan peran serta masyarakat memiliki dampak 
keterkaitan antara pranata sosial dengan kepentingan penegakan 
hukum atas aturan-aturan di dalam penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga tersebut. Penegakan hukum tersebut berhubungan 
dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah 
tangga . Sehingga pemikiran kearah kebijakan hukum pidana dalam 
menanggulangi tindak pidana KDRT, mengacu kepada aturan yang 
telah dilaksanakan dengan melihat beberapa kekurangan dan 
kelemahannya sehingga ke depan menjadi lebih baik dan 

                                                
6 Ibid, hal. 51-52.
7 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law And Society In Transition Toward 

Responsive (Terj: Hukum Dan Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Hukum Responsif), MIH 
Undip, Semarang, 2001, hal.11
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memenuhi kepastian hukum, keadilan dan perbaikan pada tatanan 
demokrasi pemerintahan di Indonesia.

Pembahasan masalah kebijakan hukum pidana, dengan 
mengacu kepada pemikiran Barda Nawawi Arief,8 yang mendasari 
pemikiran dari Marc Ancel, bahwa Penal Policy (kebijakan hukum 
pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 
mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 
positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan 
pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga 
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga 
kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 
Selanjutnya dinyatakan olehnya: “diantara studi mengenai faktor-faktor 
kriminologis disatu pihak dan studi mengenai taknik perundang-undangan 
dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan 
menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana 
para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat 
bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling 
berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat didalam tugas bersama, 
yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, 
humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”.

Hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah 
semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat 
dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. 
Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana 
juga memerlukan pendekatan yuridis aktual yang dapat berupa 
pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan 
memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin 
sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan 
pembangunan nasional pada umumnya.9

Penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk 
salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian 
kriminologi. Terlebih memang pidana sebagai salah satu bentuk 
reaksi atau respon terhadap kejahatan, merupakan salah satu obyek 
studi kriminologi.10

                                                
8 Barda Nawawi Arief  Op.cit, hal. 21
9 Ibid, hal.22
10 Ibid, hal. 22
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Perhatian kriminologi terhadap masalah kebijakan 
penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana terlihat pula 
dalam kongres-kongres internasional mengenai kriminologi 
(International Congres on Criminology), Dijelaskan dalam buku 
mengenai sejarah/riwayat internasional mengenai kriminologi, 
bahwa perspektif baru yang diterima oleh para kriminolog ialah 
memandang The penal system as a basic item of the criminological research.11

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan 
istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah 
politik hukum pidana sering dikenal dengan penal policy, criminal law 
policy  atau strafrechtspolitiek. Pengertian kebijakan atau politik hukum 
pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik 
kriminal. Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah:

1. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;12

2. kebijakandari negara melalui badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apan yang 
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan.13

Selanjutnya Sudarto juga menyatakan bahwa melaksanakan 
politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai 
hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti 
memenuhi syarat keadilan dan daya guna.14 Dalam kesempatan lain 
beliau juga menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana 
berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana 
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 
untuk mas-masa yang akan datang.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana 
pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan 
hukum ( khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, 
sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana 

                                                
11 International Annals of Criminology, 1988, hal. 68-69 dalam Barda Nawawi Arief, 

Ibid, hal. 23
12 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981, hal. 159
13 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, 

hal.20
14 Sudarto, Op.cit, hal.161
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juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. 
Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan 
undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan 
bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) 
dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh 
karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum 
pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik 
sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan 
sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi 
di dalam pengertian social policy sekaligus mencakup di dalamnya 
social wefare policy dan social defence policy. Dalam arti luas, kebijakan 
hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang 
hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di 
bidang hukum pelaksanaan pidana.15

Muladi mengemukakan,16 bahwa sebagai salah satu bagian 
dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, 
memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya 
tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi 
kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya 
kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, 
yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. 
Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan fenomena 
kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait 
dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat 
kompleks. Oleh karena itu ada yang menyebutkan sebagi socio 
political problem.

Menurut Barda,17 terdapat dua masalah sentral dalam 
kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum 
pidana) ialah masalah penentuan:

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si
pelanggar.

                                                
15 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 26-27
16 Muladi, kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 2002, hal 7
17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, BP Undip, Semarang, 2000, hal. 35
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Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam 
menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan 
dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented 
approach).

Sudarto,18 berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah 
sentral yang pertama di atas, yang sering disebut kriminalisasi, 
harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan 
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil 
amkmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, 
sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana 
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan 
pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri;

2. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi 
dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak 
dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian 
(material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

3. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan 
prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle);

4. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan 
kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan 
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban 
tugas (overbelasting).

Pendekatan yang rasional merupakan pendekatan yang 
seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini 
merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh 
Sudarto, dalam melaksanakan  politik (kebijakan), orang 
mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian 
banyak akternatif yang dihadapi.19 Berarti suatu politik kriminal 
dengan mengunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan 
suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan 
sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai 
sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah 
memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung 

                                                
18 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1997, hal. 44-48
19 Ibid, hal 161
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berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu di dalam 
kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; 
dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inheren) pada 
serian kebijakan yang rasional.20

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan 
sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. 
Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni 
ialah:21

1. pemeliharaan tertib masyarakat;

2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau 
bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh 
orang lain;

3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat 
kemanusiaan dan keadilan individu.

Melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan 
yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) yang lebih 
bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang 
berorientasi pada nilai (valeu judgement approach). Antara pendekatan 
kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan 
terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi, karena dalam pendekatan 
kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor 
nilai. Sehubungan hal tersebut, Ruslan Saleh menyatakan,22

“keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-
pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. 
Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Morris, 
Howard). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh 
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang 
bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya 
ditumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat 
diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu”.

                                                
20 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 38
21 M. Cherif Bassiouni, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid, hal.39-40
22 Ruslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawab Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, hal. 44
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Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan 
pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang 
utama dari proses penyesuaian sosial (the main driving force of the 
process of social readaptation). Diakui olehnya bahwa masalah 
determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis 
yang berada diluar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. 
Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern 
hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan 
utama setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada 
perbaikan terhadap pengakuan diri sendiri. Oleh karena itu 
masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan; 
malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu 
pertanggungjawaban pribadi. Reaksi terhadap perbuatan anti sosial 
justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi 
ini. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel 
berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikan sebagai 
“pertanggungjawaban moral secara murni” (the purely moral 
responsibility), dan berbeda pula dengan pandangan positivis yang 
mengartikannya sebagai “pertanggungjawaban menurut hukum 
atau pertanggungjawaban obyektif” (legal or objective view of 
responsibility). Pertanggungjawaban pribadi (individual responsibility) 
menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral 
pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang 
ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota 
masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari 
moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi 
dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala 
kemanusiaan (human phenomenon), yaitu kejahatan merupakan sautu 
manifestasi dari kepribadian si pelaku.23

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Rancangan 
KUHP

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut 
dipidananya suatu perbuatan, konsep bertolak pada pendirian 
bahwa sumber hukum yang utama dalah undang-undang (hukum 

                                                
23 Barda nawawi Arief, Op.cit, hal.42
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tertulis). Jadi, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang 
formal. Hal ini ditegaslam Pasal 1 ayat (1) Konsep. Konsep 
berpendirian pula bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah 
perbuatan melawan hukum, baik secara formal maupun material. 
Beberapa ketentuan dalam konsep (edisi maret 1993) sebagai 
berikut:

1. Pasal 14 : “tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana”.

2. Pasal 15 : “perbuatan yang dituduhkan harus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu 
peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat 
dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan 
dengan hukum”.

3. Pasal 16 : “setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan 
dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan 
oleh pembuat”

4. Pasal 17 : “Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan 
yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti 
kesadaran hukum rakyat. Hasil pengkajiannya harus 
dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya”.

Dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap 
selalu bertentangan dengan hukum (Pasal 16), Konsep 
berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur 
mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan 
delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, 
namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum. 
Jadi, perumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan 
ukuran formal atau ukuran obyektif untuk menyatakan suatu 
perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/obyetif itu 
masih harus diuji secara material pada diri si pelaku, apakah ada 
alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul 
bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.24

                                                
24 Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 81-82
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Dengan ketentuan demikian, terlihat disini adanya asas 
keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan 
patokan material (nilai keadilan). Namun demikian menyadari 
bahwa dalam kejadian-kejadian konkrit kedua nilai itu (kepastian 
hukum dan keadilan) mungkin saling mendesak, maka dalam Pasal 
18 ditegaskan, bahwa Hakim harus sejauh mungkin mengutamakan 
nilai keadilan dari pada nilai kepastian hukum.25

Bertolak pada pokok pemikiran keseimbangan 
monodualistik; Konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas 
culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus 
dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu 
ditegaskan dalam Konsep (Pasal 35) bahwa “asas tiada pidana 
tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam 
mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak 
pidana”.

Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban 
(pidana) berdasarkan “kesalahan” (liability based on fault), namun 
dalam hal-hal tertentu Konsep juga memberikan kemungkinan 
adanya pertanggungjawaban yang ketat (strict liability) dalam Pasal 
37, dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam 
Pasal 36. Pasal-pasal tersebut: Pasal 37: “sebagai perkecualian dari 
Pasal 35, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak 
pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata katena telah 
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan 
lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana 
tersebut”. Pasal 36: “dalam hal-hal tertentu, orang juga 
bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan 
demikian oleh peraturan perundang-undangan”.26

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan 
terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
(dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian 
(eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang 
diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa 
apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan 
terjadinya akibat itu atau apabila kekurang-kurangnya ada kealpaan. 
Jadi Konsep tidak mengenal doktrin “Erfolgshaftung” (doktrin 
                                                

25 Ibid, hal.82.
26 Ibid, hal.85.
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menangung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada 
asas kesalahan. Merujuk pada Pasal 40: (1) seseorang hanya dapat 
dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan 
sengaja atau dengan kealpaan; (2) perbuatan yang dapat dipidana 
adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan 
perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak 
pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana; (3) 
seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-
akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang 
diperberat ancaman pidananya, apabila ia sepatutnya sudah dapat 
menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-
kurangnya ada kealpaan.27

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk 
mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan 
tentang tujuan pemidanaan, Konsep bertolak dari keseimbangan 2 
(dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan 
perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Maka 
syarat pemidanaan menurut Konsep juga bertolak dari pokok 
pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan 
masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan 
faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak 
dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental didalam hukum pidana, 
yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas 
kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). 
Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan 
berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak 
pidana dan pertanggungjawaban pidana.28

Berkaitan dengan masalah penerapan pidana penjara, bahwa 
adanya kecenderungan untuk menggunakan garis kebijakan yang 
limitatif dalam penggunaan pidana penjara terlihat dalam Kongres 
PBB mengenai Prevention of Crimes and The Treatment of Offenders. 
Dalam laporannya sebagai suatu masalah dari kebijakan politik 
penggunaan pidana penjara harus dibatasi terhadap mereka (para 
pelaku kejahatan) yang perlu dinetralisir untuk kepentingan 
keamanan masyarakat dan untuk perlindungan masyarakat. 
Resolusi kedelapan mengenai Alternatives to Imprisonment pada 

                                                
27 Ibid, hal. 85-86
28 Ibid, hal. 88
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Kongres PBB keenam dinyatakan meyakini bahwa kecenderungan 
yang tampak di banyak negara untuk menghindari penjatuhan 
pidana penjara, sejauh mungkin dapat dilanjutkan tanpa resiko 
yang tidak semestinya bagi keamanan masyarakat. Apabila 
penggunaan atau pengoperasian pidana penjara hendak dilakukan 
secara selektif atau limitatif dan mempunyai daya lentur 
(fleksibel).29

Jika merujuk kepada politik/pembaharuan hukum pidana, 
maka pola perumusan pidana yaitu pidana penjara dan denda 
dalam tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam UU Nomor 
23 Tahun 2004 telah sesuai dengan ide/gagasan tentang 
pemidanaan. Di dalam konsep,  ancaman pidana penjara dan 
denda dirumuskan dengan menggunakan kategori, ada pedoman 
penetapan pidana secara tunggal, alternatif dan komulatif.

Kelemahan/kesulitan dalam mererapkan sistem maksimum/ 
indifinite, bahwa dianutnya sistem indifinite ini memberikan 
konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum 
khusus untuk tiap tindak pidana, sehingga dalam setiap proses 
kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada 
masalah pemberian bobot dengan menetapkan kuantifikasi 
ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan kuantifikasi pidana 
maksimum untuk menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak 
pidana bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana. Untuk itu 
diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan 
tingkat atau gradasi nilai dan norma-norma sentral masyarakat dan 
kepentingan hukum yang akan dilindungi.30

Barda,31 menambahkan bahwa sistem dalam perumusan 
penentuan bobot delik adalah: a. Pendekatan tradisional dengan 
sistem indifinite atau sistem maksimum yaitu dengan menetapkan 
maksimum umum dan maksimum khusus untuk tiap tindak 
pidana; b. Pendekatan imaginatif atau pendekatan relatif yaitu 
dengan melakukan penyederhanaan penggolongan tindak pidana 
dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum 
pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu; c. Pendekatan 

                                                
29 Barda Nawawi Arief, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Bahan Kuliah Program 

SPP, MIH Undip, Semarang, 2002, hal.3
30 Barda Nawawi Arief, Ibid, hal.9
31 Ibid, hal.9
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praktis, yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang 
disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering 
dijatuhkan dalam praktek pengadilan secara nyata.

KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran 
kesimbangan monodualistik, dalam arti memperhtikan 
keseimbangan 2 (dua) kepentingan, antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang 
biasanya dikenal dengan istilah Daad-dader strafrecht yaitu hukum 
pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan 
(Daad) dan juga segi-segi subyektif dari orang/pembuat (Dader). 
Maka konsep tetap mempertahankan 2 (dua) asas yang sangat 
fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas leglitas dan asas 
kesalahan/culpabilitas. Kedua asas inilah yang masing-masing 
dapat disebut sebagai asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan. 
Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku yang hanya 
merumuskan asas legalitas. Konsep merumuskan kedua asas itu 
secara eksplisit di dalam Pasal 1 (untuk asas legalitas) dan Pasal 35 
(untuk asas culpabilitas).

B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana KDRT dalam 
Undang-Undang Masa Datang

Mencermati kebijakan formulasi tindak pidana KDRT dalam 
UU Nomor 23 Tahun 2004 terdapat beberapa koreksi untuk 
perbaikan di masa mendatang. Perlu untuk memberika usul dalam 
rangka proses perbaikan kebijkan formulasi tindak pidana KDRT 
dalam undang-undang masa datang antara lain:

a. Kebijakan formulasi UU No. 23 Tahun 2004 terdapat 
kelemahan dalam kebijakan formulasi yuridisnya yaitu rumusan  
kata menetap dalam lingkup rumah tangga dapat 
diinterprestasikan terbatas pada anggota keluarga yang 
tinggal/menginap dalam rumah tangga. Di dalam praktek, 
pekerja rumah tangga (PRT) tidak selalu tinggal/menginap 
dalam rumah tangga. Hal demikian dapat menjadi kendala bagi 
korban untuk mendapat keadilan  Demikian pula dengan 
rumusan ruang lingkup rumah tangga perlu diperluas yang 
mengakomodir berbagai bentuk relasi domestik seperti relasi 
mantan suami isteri atau pasangan serta kekerasan dalam masa 
pacaran/pertunangan (dating violence); 
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b. Ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 belum 
mengatur hukuman minimal dan sanksi alternatif seperti kerja 
sosial serta kompensasi dan restitusi bagi korban. Untuk itu  
kebijakan formulasi pidana dalam Pasal 44 ayat (2) dan (3), 
Pasal 46, 47 UU Nomor 23 Tahun 2004 perlu direvisi dengan 
merumuskan sanksi minimal. Merujuk pada ketentuan pasal 70 
konsep KUHP terdapat kemungkinan untuk menjatuhkan 
pidana minimum 3 (tiga) bulan dalam hal tindak pidana yang 
bersangkutan diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh 
tahun. Disamping merumuskan sanksi minimal, perlu 
dicantukan sanksi alternatif seperti kerja sosial serta 
kompensasi dan restitusi bagi korban yang nantinya akan lebih 
efektif di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga.

c. Kebijakan formulasi UU No. 23 Tahun 2004 terdapat 
kelemahan didalam rumusan pidana denda. Ketentuan UU 
Nomor 23 Tahun 2004 tidak merumuskan pidana pengganti 
apabila pidana denda yang dijatuhkan hakim tidak dipenuhi.
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BAB V

TINDAK PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG 
(HUMAN TRAFFICKING)

A. Pengertian  Perdagangan Orang  (Human Trafficking) 

Istilah “trafiking” sebagai  Indonesianisasi  dari istilah 
trafficking in human (Inggris) yang diperpendek  menjadi human 
trafficking saja. Penggunaan istilah “human trafficking” lebih 
menginternasionalisasi daripada “perdagangan manusia” dengan 
maksud untuk memudahkan komunikasi secara internasional 
mengingat sifat kejahatan trafiking merupakan kejahatan lintas 
negara  yang  terorganisir.

Di masa lalu, perdagangan orang dipandang sebagai 
pemindahan perempuan secara paksa keluar negeri untuk tujuan 
prostitusi, dengan sejumlah konvensi terdahulu mengenai 
perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Namun 
kemudian  perdagangan didefinisikan sebagai perpindahan manusia 
(khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan 
orang yang bersangkutan didalam suatu negara atau keluar negeri, 
untuk semua bentuk perburuhan  yang eksploitatif,  tidak hanya 
prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (servile 
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marriage), sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih 
banyak isu dan jenis kekerasan.1

Perluasan seperti ini terhadap definisi, mempunyai arti 
bahwa kini lebih banyak bentuk eksploitasi yang dialami oleh 
perempuan dan anak Indonesia yang digolongkan sebagai 
perdagangan daripada sebelumnya.

Wijers  dan Lap-Chew, dalam menanggapi konseptualisasi 
mengenai perdagangan  serta  luasnya  ruang  isu dan  jenis  
kekerasan  itu, ia  mengusulkan  definisi fungsional  definisi 
fungsional  seperti berikut ini: 2

“Perdagangan perempuan: seluruh  tindakan yang dilakukan 
dalam rangka perekrutan dan/atau pengiriman seorang perempuan 
perempuan didalam dan keluar negeri untuk pekerjaan atau jasa, 
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan hutang, 
penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain. Kerja paksa dan 
praktik-praktik serupa perbudakan: pemaksaan terhadap seorang 
perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa atau pengambilan 
identitas hukum dan/atau  tubuh perempuan itu tanpa seizin 
dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan hutang, penipuan atau 
bentuk-bentuk pemaksaan lain.

Definisi  “human trafficking” manusia pertama kali 
dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa menggunakan Protokol untuk mencegah dan 
menghukum pelaku human  trafficking  pada manusia, khususnya 
pada kaum perempuan dan anak anak, yang menambah konvensi 
PBB untuk memerangi kejahatan terorganisir   lintas  negara 
(“Protokol Palermo”).

Protokol Palermo merupakan sebuah perjanjian. Protokol ini 
merupakan sebuah perangkat hukum, mengikat dan menciptakan  
kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya.

Pada bulan November  tahun  2000, Indonesia telah 
menandatangani protokol tersebut.
                                                

1  Ruth Rosenberg,  op cit hal 11

2  Ibid, hal. 14.
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1. Pasal: 3 pada Protokol Palermo, mendefinisikan Trafiking 
manusia sebagai berikut: 3

(a) Trafiking  manusia pada manusia berarti:       

Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penempatan atau 
penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasan atau kedudukan rentan atau 
pemberian penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh 
persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan 
ekslpoitasi. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi 
pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi 
seksual lainnya, kerja paksa atau memberikan layanan paksa, 
melalui praktek praktek serupa perbudakan, melalui 
penghambaan  atau melalui pengambilan organ tubuhnya.

(b) Persetujuan korban  trafiking manusia atas eksploitasi yang 
dimaksud pada sub ayat (a) pasal ini, menjadi tidak relevan 
apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub ayat (a).

(c)Perekrutan,pengangkutan,pemindahan,penampungan atau 
penerimaan seorang anak untuk maksud eksploirasi  dianggap 
sebagai “trafiking manusia”, meskipun apabila hal ini tidak 
mencakup salah satu sarana  yang  termaktub  pada sub ayat (a) 
pasal ini.

(d) “Anak”, berarti  seseorang yang berusia dibawah  18 tahun.

2.  Menurut KEPRES RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana 
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan 
dan Anak mendefinisikan :

Trafiking adalah sebagai segala tindakan pelaku trafiking yang 
mengandung salah satu atau lebih tindakan; perekrutan, pengangkutan 
antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, 
penerimaan dan penampungan sdementara atau ditempat tujuan, 
perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan 
verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan 
posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki 

                                                
3 Training on Combating the Human Trafficking in Indonesia Through Law   

Enforcement,  (IOM-MA-
    NZAID)  Aryaduta Hotel, 23-24 January 2006.
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pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, 
dan lain-lain), memberikan atau menerima  pembayaran  atau

keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan 
pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopli), buruh migran 
legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jerma, pengantin pesanan, 
pembantu rumah tangga, menegemis, industri pornografi, pengedaran obat 
terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi 
lainnya.

Definisi ini mengacu pada definisi trafiking dalam UN 
Trafficking Protocol (Protokol PBB) yang sudah diakui dan 
diterima oleh masyarakat Internasional.

3. Indonesia sekarang telah memiliki  undang-undang secara 
khusus yang mengatur tindak pidana perdagangan orang yaitu 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007  yang telah 
diundangkan pada tanggal 19 April 2007, memberikan 
pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan 
pengangkutan, perampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyepakatan, 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 
didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) adalah 
setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan orang (manusia) sebagai suatu 
tindak pidana, sebenarnya sudah diatur dalam hukum positif 
Indonesia, yaitu dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi: 
”perdagangan wanita dan perdagangan anak   laki-laki yang belum cukup 
umur diancam pidana penjara paling lama enam tahun  penjara . 

      Istilah trafficking in human, sebagai kejahatan yang 
mengacu pada instrumen internasional yang memiliki pengertian 
yang lebih luas dari pada ketentuan tentang perdagangan manusia 
sebagaimana diatur dalam    
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Pasal: 297 KUHP tersebut, sebab trafiking mencakup 
perbuatan perekrutan orang dengan maksud untuk diperdagangkan 
dan perlakuan tidak manusiawi (eksploitasi)  terhadap orang yang 
diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka tindak pidana 
trafiking dapat mencakup berbagai tindak pidana sebagaimana 
diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP  dan ketentuan dalam 
berbagai Peraturan Perundang Undangan hukum diluar KUHP  
yang mengatur hukum pidana (hukum pidana umum dan khusus) 
dan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan 
pidana dibidang hukum administrasi. Oleh sebab itu tidaklah 
beralasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menindak pelaku 
trafiking dengan dalih tidak ada peraturan perundang undangan 
hukum pidana yang dijadikan dasar hukum untuk memproses 
pelaku trafiking ke  pengadilan.

B. Kejahatan Pedagangan Orang (Human Trafficking) 
bersifat Transnasional  dan Terorganisir

Human Trafficking atau perdagangan manusia dipahami 
sebagai kejahatan antar lintas negara (transnational crime) dalam arti 
yang luas, merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang kuat 
serta sulit penangannya. Harus disadari bahwa kegiatan trafiking 
telah bekerja secara terbuka baik pada tingkat nasional maupun 
pada tingkat internasional karena pada umumnya dengan operandi 
”penipuan” terhadap korban menjanjikan pekerjaan pada 
suatuperusahaan dengan gaji/upah yang besar, ternyata disalurkan 
kedalam industri seks/prostitusi, atau korban dijadikan sebagai 
pekerja seks secara terpaksa.

Upaya memerangi tindak pidana trafiking dimulai dengan 
kecermatan mengenali indikator tindak pidana trafiking. Indikator-
indikator berikut ini, dilandaskan pada penyidikan tindak pidana 
yang dapat membantu mengenali kasus kasus trafiking. 
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1. Indikator indikator umum sebagai berikut : 4

 Orang berpeluang menjadi korban atau calon korban 
ternyata tidak menerima upah sebagai imbalan bagi 
pekerjaan yang dilakukannya atau dibayar hanya untuk 
sejumlah kecil yang seharusnya ia terima.

 Calon korban tidak  dapat mengelola sendiri upah yang ia 
terima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya 
kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa seorang 
perantara, agen, majikan atau dalam hal bisnis pelacuran 
sebagai muncikari.

 Adanya ikatan hutang piutang, calon korban berkewajiban 
untuk membayar sejumlah uang (dengan jumlah yang 
berlebihan) kepada pihak ketiga (misalnya pengganti biaya 
rekruitmen, jasa perantaraan, perolehan surat-surat 
identitas, biaya perjalanan, makanan, akomodasi, pakaian 
atau  perlengkapan kerja lainnya) sebelum ia diperkenankan 
untuk menerima dan mengelola sepenuhnya upah  yang 
seharusnya diterimakan kepadanya dan/atau sebelum ia 
diperkenankan  untuk berhenti  atau  meninggalkan 
pekerjaan tersebut 

 Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, calon 
korban tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat 
kerja atau penempungan untuk jangka waktu lama atau 
meninggalkan tempat tersebut tanpa didampingi orang lain 
atau ditempatkan dibawah pengawasan terus menerus.

 Calon korban tidak diperkenankan (dilarang) berhenti 
bekerja.            

 Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan dan 
memelihara kontak dengan orang-orang lain seperti 
keluarga, teman-teman sekerja.                                                                  

 Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, 
makanan yang memadai dan lain-lain.

                                                
4 Pedoman Untuk Penyidikan dan  Penuntutan  tindak pidana  trafiking dan 

perlindungan terhadap 
    korban, Op cit hal 30
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 Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga 
atau anak anak dari calon korban jika ia tidak menuruti 
kehendak majikan atau menunjukkan sikap membangkang.

 Ancaman penggunaan kekerasan.

 Pada calon korban ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

 Ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, 
makanan yang memadai dan lain-lain.

 Pemerasan  atau  ancaman pemerasan terhadap keluarga 
atau anak-anak   dari   calon   korban,  jika  ia  tidak  
menuruti  kehendak  majikan

atau menunjukan sikap membangkang.

 Ancaman penggunaan kekerasan.

 Pada calon korban ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

 Calon korban harus  bekerja dalam kondisi yang sangat 
buruk dan/atau harus bekerja dalam jangka waktu bekerja 
yang sangat  panjang.

 Calon korban tidak membayar sendiri atau mengurus 
sendiri perjalanan, visa, paspor dan lain-lain.

 Calon korban tidak memegang sendiri surat-surat identitas 
diri atau dokumen perjalanannya.

 Calon korban menggunakan paspor atau surat identitas diri 
palsu yang disediakan oleh pihak ketiga.

 Calon korban takut dideportasi 

2. Indikator  khusus berkenan dengan trafiking  pelacuran:

 Calon korban mendapatkan bagian yang sangat  kecil dari 
upah yang umumnya dibayarkan.

 Calon korban diharuskan mendapatkan  penghasilan dalam 
jumlah tertentu perhari.

 Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos 
transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian 
dari penghasilan calon korban kepada pihak ketiga.
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 Tempat dimana calon korban dipekerjakan  berubah ubah.

Jaringan perdagangan perempuan tidak bisa dipisahkan dari  
batas-batas negara negara (transnasional) yang semakin mudah 
dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur 
rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Perempuan dibelahan dunia 
manapun dapat menjadi mangsa. Dalam perkembangan mutakhir, 
perdagangan perempuan mencakup berbagai macam tujuan. Ada 
yang bertujuan dijadikan  pengemis, buruh migran, pengambilan 
organ tubuh, eksploitasi seks, dan yang jarang disadari oleh 
masyarakat luas adalah perdagangan perempuan untuk 
mengedarkan narkotika. Menjadikan perempuan sebagai obyek 
perdagangan dengan merekrut mereka kedalam jaringan 
pengedaran narkotika, merupakan  fenomena  yang baru diketahui. 
Tahap akhir dari proses  perekrutan yang panjang menempatkan 
mereka sampai ke penjara dan bahkan mendapat ancaman 
hukuman mati.



BAB VI

FENOMENA PERDAGANGAN ORANG 
(HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA

Isu perdagangan manusia di Indonesia mulai menghangat 
dalam Kongres ke-2 Persatuan Perkumpulan Isteri Indonesia 
(PPII) di Surabaya tahun 1930, demikian hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Wieringa tahun 1999. Untuk memperkuat 
perjuangan melawan perdagangan perempuan, dalam Kongres ke-2 
PPII pada waktu itu, lalu didirikan Organisasi Perkumpulan 
Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan  Anak (P- 4 A).  

PPII memahami bahwa terdapat hubungan langsung antara 
perdagangan perempuan dengan pelacuran dan faktor kemiskinan 
petani. Pada masa itu, buruh perempuan dililit utang yang amat 
besar dan dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk.

Pada Kongres PPII berikutnya tahun 1932 di Surabaya, Ny. 
Ruswo menyatakan bahwa perdagangan perempuan adalah suatu 
penyakit dunia yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang dari 
bagian timur sampai ke barat, penyakit yang merajelela disetiap 
hubungan manusia, dari  lapisan bawah sampai ke atas dan dari 
yang kulit putih sampai pada kulit  berwarna.

Faktor persoalan ekonomi merupakan alasan utama 
terjadinya perdagangan perempuan. Kondisi ekonomi (kemiskinan) 
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telah mendorong perempuan-perempuan mudah jatuh kepelukan 
tangan tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan 
membujuk gadis-gadis yang lugu.

Dan upaya untuk mengubah keadaan seperti ini hanya akan 
membuahkan hasil jika kaum perempuan menjadi kuat ekonomi. 
Untuk itu yang diperlukan adalah pemberian kesempatan 
mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Perdagangan perempuan ini semakin menjadi jadi pada masa 
pendudukan Jepang. Pada  waktu itu pengerahan perempuan 
dilakukan penjajah Jepang dengan alasan perang dan Kemakmuran 
Asia Timur Raya.

Hartono dan Yulianto Dadang, mengemukakan  tentang 
Kisah Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) 
yang dilakukan  dengan  berbagai  cara  dalam rekruitmen 
perdagangan  perempuan,1

Pertama: melalui saluran resmi yang digagas Jepang, dimana 
perempuan diperas tenaganya dalam pekerjaan massal maupun 
khas perempuan, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain 
sandiwara atau sebagai pelayan direstoran.

Kedua: melalui jalur resmi aparat pemerintahan, seperti Carik 
Bayan dan Lurah dikerahkan untuk memgumpulkan perempuan di 
desa-desa. Mereka ini terutama berasal dari  Jawa. Pedekatan yang 
digunakan oleh aparat desa adalah cara kekeluargaan, sehingga 
dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka 
dijanjikan untuk medapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan 
uang untuk membantu kehidupan keluarga, padahal para 
perempuan tersebut dijadikan Jugun Ianfu, yaitu wanita penghibur  baik 
untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim 
sampai  ke  Kalimantan atau bahkan ke pulau lain yang asing 
baginya.

Budaya kolonial dan feodal pada masa itu tidak 
menguntungkan kaum perempuan. Budaya patriarki tidak 
memberikan hak kepada anak perempuan untuk bertanya, apalagi 
membantah orangtua, atau para petinggi mereka. Budaya Jawa 

                                                
1 Hartono dan Yulianto Dadang, “Derita  Paksa  Perempuan”, Penerbit  Pustaka Sinar 

Harapan, 1997
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mengajarkan kepada mereka untuk  selalu patuh kepada orang 
tua,suami atau pemimpin. Kebanyakan mereka menurut karena 
takut. Pengetahuan pun sangat terbatas, tidak dapat berbahasa 
Indonesia, dan buta huruf.

Kondisi kerja  eksploitatif biasanya dihadapi oleh para  Jugun 
Ianfu. Selain disekap ditempat yang asing dan tertutup, mereka 
juga harus bersedia melayani balatentara Jepang saat itu. Bila 
mereka menolak akan mendapatkan pukulan, baik langsung  oleh  
sang tamu, ataupun oleh pihak pengelolanya. Jugun Ianfu 
dikondisikan untuk tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti.

A. Perbudakan Seks yang Dilakukan pada Zaman  Kolonial  
Jepang (Suara Merdeka,  Edisi 19 September 2007)

Alkisah, seorang perempuan tua bernama Mardiyem, telah 
menjadi simbol kekerasan terhadap perempuan Indonesia pada 
zaman penjajahan Jepang. Perempuan berusia lebih dari 70 tahun 
yang sekarang menyandang trauma. Dia tidak dapat melupakan 
pahitnya perjalanan hidup semasa anak anak hingga dewasa, telah 
dijadikan budak seks (dieksploitasi seks) oleh tentara Jepang, yang 
mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia.

Begitu traumanya, dia selalu mengucurkan air mata ketika 
harus menceritakan masa lalunya. Bahkan tak jarang dia terisak 
seperti menahan beban yang teramat berat. Ia histeris, namun tak 
dapat mengungkapkan sepertinya ada  dendam begitu dalam 
dilubuk terdalam hatinya, namun apa daya semua sudah lewat. 
Sekarang dia berusaha agar Jepang selaku penjajah mau mengakui 
perbuatannya selama perang dan meminta maaf kepada para 
korban perempuan (Jugun Ianfu), serta memberi kompensasi 
ekonomi sebagai bekal sisa hari tua para korban.

Budi Hartono dari LBH Yogyakarta dalam suatu kesempatan 
mengungkapkan jumlah budak seks yang dikenal sebagai Jugun 
Ianfu di Yogyakarta saja mencapai 1.156 orang. Separuhnya sudah 
meninggal dan yang masih hidup dalam kondisi memperhatinkan. 
Jumlah ini yang sempat tertata, belum lagi yang tercerai berai entah 
dimana lagi. Mardiyem membenarkan banyak temannya yang 
hilang, dan tidak tahu kejadian yang menimpa mereka, karena 



BAB VI

58 Prof. Dr, Hj. Rodliyah, SH., M.Hum.

jumlahnya begitu banyak. Ada yang dikirim ke  Kalimantan, 
dimasukkan ke dalam asrama dan harus melayani nafsu seks.

Tentara Jepang, mulai pagi hingga pagi lagi, tak ada kata 
istirahat. Dalam sehari semalam sempat dia harus melayani 10 – 15 
orang, bahkan kadangkala lebih. Meskipun dalam keadaan tak kuat 
lagi, tapi kalau ada yang datang, ya harus melayaninya lagi, karena 
kalau tidak mau bakal disiksa, ujar  Mardiyem lirih.

Waktu pertama kali diperlakukan sebagai pemuas nafsu seks, ia 
masih berumur 13 tahun. Pada seusia anak anak, dia dan ratusan 
bahkan ribuan perempuan pribumi telah menjadi Jugun Ianfu.

Suatu ketika dia sempat hamil. Penguasa asrama tak mau tahu 
dan dia dipaksa menggugurkan kandungannya. Tanpa obat atau 
proses apapun perutnya diurut agar janin keluar. Begitu janin 
keluar dia mengalami pendarahan dan harus mengalami istirahat 
beberapa hari. Belum sembuh sakit akibat aborsi, dia harus 
melayani tentara Jepang lagi. Sebenarnya dia tak kuat dan minta 
ampun, tetapi malah dipukuli sampai telinga seperti tuli dan kepala 
sakit luar biasa, dan sampai sekarang kepalanya masih sering 
berdenyut-denyut malah separuh badannya dirasa sudah  mengecil.

Perbudakan seks pada masa Jepang tak hanya terjadi di 
Indonesia, namun juga hampir disemua negara jajahannya. Di Cina 
dan Korea  ribuan perempuan juga menjadi korban nafsu seksual. 
Rumah khusus  dengan nama “rumah hiburan” untuk melayani 
tentara Jepang ada dimana-mana, seperti di Singapura, Formusa, 
Birma, Malaysia dan Filipina. 

Di jepang tampaknya ada usaha untuk menutup-nutupi 
kekejaman ini. Reaksi  dari guru-guru Jepang yang tergabung dalam 
Kanagawa Teachers and  staff’s Liaison, Kikuchi Katsunori, 
pernah datang untuk mengecek cerita Mardiyem tersebut. Mereka 
terkaget ketika mendengar cerita Mardiyem terhadap perlakuan 
tentara Jepang pada anak-anak perempuan seusia 13 tahun sudah 
harus menjalani kehidupan layaknya prostitusi menjadi budak seks. 

Apakah  perlakuan seperti yang dialami oleh Mardiyem masih 
berlangsung saat ini? Jawabnya tentu masih sering terjadi tetapi 
dengan modus operandi yang berbeda, tidak lagi untuk pemuasan 
nafsu seksual bagi bala tentara, melainkan dilakukan oleh sindikat 
perekrutan wanita usia muda/anak anak dengan janji untuk 
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mendapatkan pekerjaan dengan gaji/upah yang tinggi, namun yang 
terjadi dan menimpa mereka adalah dijadikan/dijual menjadi 
pekerja prostitusi. 

Beberapa tahun belakangan di Indonesia dan dunia pada 
umumnya persoalan trafiking manusia telah menyita perhatian 
publik domestik maupun Internasional karena korban kejahatan ini 
sudah banyak berjatuhan, dan dari waktu ke waktu cenderung 
mengalami peningkatan Dalam konteks nasional persoalan 
trafiking di Indonesia sudah  sampai pada taraf sangat 
memprihatinkan. Dari catatan counter trafficking unit IOM 
(International Organization For Migration), Indonesia dalam kurun 
waktu setahun terakhir program return  and reintegration IOM sudah 
memulangkan dan mereintegrasi  lebih dari 1300 korban trafiking, 
dimana bagian terbesar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Di Indonesia bagian terbesar korban Trafiking digunakan 
untuk tujuan eksploitasi seks misalnya dalam bentuk pelacuran dan 
phedophilia, serta bekerja pada tempat tempat kasar dengan gaji 
rendah seperti diperkebunan, buruh anak, pengemis jalanan dan 
sebagainya. Korban trafiking biasanya anak-anak, perempuan 
berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian serta 
mereka yang pernah bekerja di kota kota besar atau diluar negari. 
Anak korban trafiking seringkali diharapkan dapat   menambah  
penghasilan  keluarga.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya 
Perdagangan  Orang (Human Trafficking)  di Indonesia 

1. Faktor kemiskinan dan Krisis Ekonomi yang 
Berkepanjangan

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya 
trafiking pada manusia Indonesia, antara lain karena kemiskinan 
dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tidak adanya keahlian 
dan keterampilan yang dimiliki, minimnya kesempatan kerja, 
budaya komsumtif, konflik dan/atau bencana alam.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 
telah memaksa dunia usaha dan industri untuk melakukan berbagai 
perubahan kebijakan termasuk merasionalisasi penggunaan tenaga 
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kerjanya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya pemutusan 
hubungan kerja yang berakibat pada menurunnya tingkat 
penghasilan keluarga dan taraf kehidupan masyarakat yang terkena 
kebijakan tersebut. Akhirnya timbul pengangguran dimana mana. 
Kondisi ini tentu potensial mendorong masyarakat untuk 
menempuh berbagai cara guna mempertahankan  kehidupannya.

Alkisah seorang Perempuan bernama Yuni Mulyono, karena  
faktor kemiskinan (seperti ditulis oleh  Jamie Davis) dia 
diperdagangkan untuk dijadikan  Pembantu Rumah Tangga (PRT) 
di Jakarta dan kemudian di Amerika Serikat, dalam kesaksiannya 
kepada  Jaringan Pertahanan Ketenagakerjaan di Amerika Serikat, 
menjelaskan mengapa ia menjadi seorang PRT: 2

Saya menjadi PRT di Indonesia karena keluarga saya miskin. 
Saya tidak mempunyai pilihan lain. Ayah saya adalah seorang 
petani dan pembuat perabotan rumah tangga, dan saya memiliki 
enam orang  adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Tidak ada 
pekerjaan di kota kecil di Sumatera tempat saya dibesarkan, 
sehingga ketika saya berusia 15 tahun, seorang gadis yang tinggal 
disebelah rumah saya mengajak saya ke Jakarta dan memberikan 
pekerjaan.3

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin 
Indonesia kini mencapai 37,7 juta jiwa (termasuk 13,2 juta jiwa 
didaerah perkotaan) naik dari 22,5 juta jiwa pada tahun 1996, 
sebelum krisis ekonomi timbul. Jumlah total penganggur kini 
sebanyak 8 juta orang (mayority 2002). Namun banyak pakar 
independen memperkirakan bahwa jumlah penganggur dan semi 
penganggur mencapai 40 juta jiwa (Witoelar, 2002) data-data 
ketenagakerjaan yang mengkhawatirkan, ini ditandingi oleh tingkat 
kemiskinan yang ada di Indonesia dimana dua pertiga penduduk 
diperkirakan harus mencukupi dirinya dengan kurang dari dua 
puluh ribu rupiah perhari, dan sekitar 15 persen penduduk dengan 
kurang dari sepuluh ribu rupiah perhari.

                                                
2   Ruth rosenberg, Editor 2003:  Perdagangan Perempuan di Indonesia, op cit  hal  137
3   Training on combating the Human Trafficking in Indonesia Through Law 

Enforcement, Op  Cit
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2. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Meskipun tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai 
kemajuan dalam beberapa dasawarsa terakhir, masih banyak 
penduduk yang mengecap tidak lebih dari beberapa tahun 
pendidikan di bangku Sekolah  Dasar. Selain itu di dalam keluarga 
yang tidak mampu mengirimkan semua anak-anak mereka 
kesekolah, prioritas umumnya akan diberikan kepada anak laki-laki. 
Juga ada kesenjangan besar dalam tingkat pendidikan yang mampu 
dicapai penduduk kota dengan yang mampu dicapai penduduk 
desa, dimana perempuan didaerah pedesaan mempunyai tingkat 
pendidikan yang paling rendah. Contohnya: daerah Indramayu 
Jawa  Barat yang terkenal sebagai daerah pengirim buruh migran 
dan terutama pekerja seks, hanya memiliki tingkat melek huruf 
sebesar 55,5 % (UNDP/BPS 2001:92) jauh dibawah rata-rata 
nasional. Tingkat pendidikan yang rendah dan kebuta hurufan 
membuat perempuan menghadapi resiko yang besar untuk 
mengalami eksploitasi dan perdagangan karena mereka tidak 
mampu membaca atau memahami kontrak kerja atau dokumen 
imigrasi.4

3. Peranan Perempuan dan Keluarga

Di Indonesiia peran perempuan dalam keluarga terpusat 
dirumah. Tugas utama perempuan adalah sebagai isteri dan ibu. 
Mengurus keluarga dan rumah. Namun tanggung jawab ini juga 
termasuk memastikan bahwa keluarga memiliki penghasilan untuk 
bertahan hidup. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah 
utama dalam rumah tangga mereka. Jika sebuah keluarga 
membutuhkan nafkah seorang perempuan, mungkin akan 
memutuskan untuk meninggalkan keluarganya untuk berimigrasi 
guna mencari pekerjaan agar dapat bertahan hidup. Dengan 
meninggalkan keluarganya untuk pergi berimigrasi mencari 
pekerjaan, seorang perempuan dapat menjadi rentan terhadap 
kekerasan, eksploitasi dan perdagangan dalam  proses migrasi.

                                                
4    Training on Combating the Human Trafficking in Indonesia, ibid
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4. Status dan  Kekuasaan 

Banyak faktor termasuk usia, gender, kekayaan, pendidikan 
dan klas yang menentukan status sosial dan kekuasan di Indonesia. 
Orang yang  lebih tua  lebih  banyak memiliki status dari pada yang 
muda, demikian juga halnya dengan lelaki daripada perempuan, 
mereka yang kaya daripada yang miskin, mereka yang 
berpendidikan tinggi daripada yang tidak berpendidikan dan 
mereka yang duduk dikelas sosial atas daripada mereka yang berada 
dikelas sosial lebih rendah (Brenner 1995:25, Gijns 1992:109).5

Perdagangan manusia mengguinakan kekuasaan ini secara halus 
maupun paksa. Kepala Desa, anggota keluarga atau tetangga yang 
di segani dapat menggunakan posisi mereka yang lebih tinggi untuk 
membantu perekrut dengan cara membujuk atau menipu korban 
atau keluarganya.

5. Peran anak Dalam Keluarga

Di dalam masyarakat  Indonesia, anak  tidak  hanya 
diharapkan untuk menghormati dan mematuhi orang tuanya, tetapi 
juga membantu mereka. Bantuan ini bisa  macam-macam 
bentuknya mulai dari menjaga adik, membantu keluarga diladang 
seusai sekolah sampai bekerja penuh waktu. Sebuah studi 
menyatakan bahwa di Indonesia 8,3 % anak yang berusia antara 10 
– 14 tahun dan 38,5% anak berumur 15 – 19 tahun bekerja diluar 
rumah (Irwanto et al, 2001:28).6 Karena tradisi budaya ini, banyak 
bentuk perburuhan anak yang dapat disebut sebagai perdagangan 
jika dilihat dari standar Internasional, namun di Indonesia dianggap 
normal saja.

6. Asal Mula Buruh Ijon 

Perdagangan  manusia di Indonesia biasanya adalah untuk 
dijadikan buruh ijon, yang memiliki sejarah panjang di Indonesia 
dan diseluruh Asia Tenggara. Dalam sejarah ada berbagai macam 
buruh ijon yang manifestasinya dewasa ini masih terlihat dalam 
beberapa bentuk. Salah satu contohnya adalah praktek turun 
temurun untuk mengirimkan gadis muda ke istana raja sebagai 
                                                

5  Training on Combating. ., Ibid.
6  Training  on Combating…,Ibid.
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selir. Ada  11 daerah di Jawa yang dulunya merupakan daerah 
pemasok selir dalam jumlah besar untuk istana istana kerajaan, kini 
menjadi daerah pengirim pekerja seks besar, yaitu Indramayu, 
Krawangdan Kuningan (Jawa Barat), Pati, Jepara, Grobogan dan 
Wonogiri (Jawa Tengah) serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan 
Lamongan di Jawa Timur (Sulistyaningsih 2002:4 Hull 
et.al.1999:29) 7

Dewasa ini masih banyak anak yang dikirim oleh  keluarga 
kerabat dan tetangganya ke kota untuk bekerja sebagai pembantu 
rumah tangga (PRT). Dalam beberapa kasus keluarga anak yang 
bersangkutan sebelumnya diberikan sebagian dari penghasilan yang 
nanti  diterima oleh anak, kemudian anak itu harus segera bekerja 
untuk membayarnya. Karena sudah membudaya banyak dari 
praktek-praktek ini diterima sebagai praktek yang normal dalam 
banyak komunitas dan tidak dipandang sebagai perdagangan atau 
praktek yang  sifatnya  eksploitatif.

7. Pernikahan dini

Pernikahan  dini juga mempunyai asal mulanya di Indonesia 
UU Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum 
perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun seorang 
perempuan dapat dikecualikan dari  undang-undang ini jika ia 
memperoleh ijin dari orang tuanya dan pengadilan, dan praktek ini 
masih terus berlangsung sampai sekarang. Gadis-gadis yang sudah 
menikah itu hanya mengecap sedikit sekali pendidikan, karena 
biasanya mereka akan berhenti bersekolah setelah menikah. 
Mereka juga mengalami tingkat perceraian yang lebih tinggi 
(ESCAP,1998:45).8 Pernikahan dini dan tingkat perceraian yang 
tinggi mengakibatkan para gadis rentan terhadap perdagangan, 
karena begitu mereka bercerai mereka biasanya harus menghidupi 
diri mereka sendiri meskipun sebenarnya mereka masih anak-anak.

8. Kebijakan  dan Undang-Undang yang bias gender

Ada sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bias 
gender di Indonesia. Kebijakan ini dapat membuat perempuan 

                                                
7   Training on Combating…, Ibid.
8   Training  on Combating….., Ibid
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semakin rentan terhadap perdagangan. Contohnya menurut  
undang-undang perkawinan, perempuan tidak berhak mendapat 
tunjangan jika ia menggugat cerai suaminya, tidak peduli apapun 
alasannya. Bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak 
mempunyai banyak pengalaman kerja pilihan yang ada terbatas 
jumlahnya, sehingga kerentaan mereka terhadap perdagangan akan 
semakin tinggi.

9. Korupsi

Korupsi memainkan peran yang menentukan dalam fasilitasi 
perdagangan manusia di Indonesia. Korupsi membuka jalan bagi 
agen perekrut tenaga kerja untuk memalsukan surat identitas 
paspor dan visa. Korupsi ini tidak hanya memainkan peran dalam 
perekrutan atau pengiriman buruh migran dan pekerja seks, tetapi 
juga membuka jalan bagi perekrutan dan pengiriman anak dibawah 
umur keluar negeri. Jika tidak memiliki akte kelahiran, maka 
penduduk akan berusaha memperoleh surat identitas dari Kepala 
Desa. Dokumen  ini kemudian akan diajukan sebagai bukti 
kelahiran untuk memperoleh KTP yang kemudian akan digunakan 
untuk mendapatkan paspor. Dalam proses ini  pejabat  
pemerintahan dapat dibujuk untuk memalsukan informasi dalam 
dokumen, sehingga usia seseorang gadis menjadi lebih tua dari 
yang  sebenarnya  atau  untuk mengubah tempat asal mereka. 
Bepergian dengan dokumen palsu membuat para migran akan 
amat rentan terhadap kekerasan. Pelaku perdagangan akan 
memanfaatkan rasa takut perempuan itu terhadap pemenjaraan  
oleh pihak berwenang karena pelanggran migrasi agar dapat terus 
mengeksploitasi mereka.

C. Sasaran,  Tujuan  dan Modus Operandi Kejahatan 
Perdagangan Orang di Indonesia.

Seperti di banyak negara di Asia Tenggara, perdagangan 
perempuan dan anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk di 
Indonesia. Seperti halnya sejumlah definisi Internasional, 
perdagangan yang mengakui lebih banyak jenis kekerasan, 
demikian juga di Indonesia, tumbuh pengakuan bahwa bentuk 
bentuk perburuhan eksploitatif, perburuhan anak, praktek 
perekrutan untuk industri seks dan perbudakan berkedok 
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pernikahan yang sebelumnya dapat diterima, mungkin saja 
sebenarnya merupakan bentuk bentuk perdagangan manusia dan 
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

1. Sasaran  Kejahatan  Perdagangan  Orang

Pekerjaan pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan 
sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak  di Indonesia 
adalah: 9

o Buruh migran

o Pembantu Rumah Tangga

o Pekerja  seks 

o Perbudakan berkedok pernikahan  dalam bentuk pengantin 
pesanan

o Pekerja  anak 

2. Eksploitasi dan Penyelundupan Buruh Migran 

Jumlah  perempuan yang berimigrasi dari Indonesia untuk 
bekerja diluar negeri meningkat sejak pertengahan  1980-an. 
Jumlah buruh migran yang secara resmi terdaftar oleh Pemerintah  
sepanjang tahun 1980-an kurang labih  90.000 per tahun. Pada 
tahun 2000, jumlah itu sudah naik menjadi lebih dari 435.000, 
dengan hampir 70% diataranya adalah perempuan. Banyak dari 
mereka termasuk  anak dibawah umur, berimigrasi tanpa 
sepengetahuan Departemen  Tenaga Kerja melalui jalur yang 
imformal atau melanggar hukum. Perempuan dan anak cenderung 
berimigrasi untuk bekerja dala pekerjaan pekerjaan sebagai 
berikut:10

- Pembantu Rumah Tangga 

- Pelayan Restoran 

- Buruh pabrik dan perkebunan 

- Industri hiburan/pekerja seks 

                                                
9  Training on Combating the Human  trafficking in Indonesia , op cit 
10   Ruth Rosenberg  Perdagangan Perempuan di Indonesia:  op cit  hal  17
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Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai 
dari perekrutan hingga proses prakeberangkatan, selama bekerja 
dan setelah kembali. Perempuan  dan anak  direkrut melalui jalur 
resmi maupun ilegal, dan sering kali para migran sendiri tidak 
menyadarai perbedaannya. Untuk mempercepat proses dan 
mengubah informasi penting, terutama usia anak–dokumen buruh 
sering kali dipalsukan. Hal ini membuat para migran menghadapi 
resiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi dinegara 
tujuan. Para migran juga berutang dalam jumlah besar kepada agen, 
yang biasanya berasal  dari pungutan ilegal dan beban bunga yang 
tinggi.Gaji mereka dipotong untuk melunasi utang-utang ini, dan 
dalam kasus-kasus ekstrim, buruh menemukan dirinya terjebak 
dalam penjeratan utang, suatu situasi dari mana dirinya tidak akan 
pernah  dapat melarikan diri. 

Kondisi kerja seringkali melanggar undang-undang 
perburuhan setempat,  dimana para buruh migran mempunyai jam 
kerja yang panjang,  tidak diberikan cuti dan diberi tempat tempat 
tinggal dan makan dalam kondisi yang bersanitasi buruk. Buruh 
yang mungkin ingin pulang  kampung  baik untuk alasan pribadi, 
karena kondisi kerjanya atau takut mengalami pelecehan dan 
kekerasan seksual, biasanya akan dipaksa terus  bekerja guna 
memberikan ganti kepada agen bagi biaya perekrutan dan 
transportasinya.  Bukan suatu hal yang aneh bagi majikan atau agen 
untuk menahan  paspor dan dokumen dokumen lain untuk 
memastikan bahwa buruh tidak akan mencoba melarikan diri. 
Banyak dari  bentuk bentuk eksploitasi ini mengakibatkan buruh 
migran yang direkrut menjadi korban perdagangan. Masalah ini 
digambarkan yang menimpa seorang gadis bernama Dewi (nama 
samaran) seperti  dikisahkan dari sumber : wawancara 2003 oleh 
Solidaritas Perempuan, sebagai berikut:11

“Sejak dirinya putus sekolah, Dewi dan keluarganya berusaha 
mencarikan pekerjaan yang baik untuk dirinya agar ia dapat 
membantu keluarganya. Ia berumur 16 tahun ketika seorang calo 
datang didesanya  mencari perempuan yang berminat untuk pergi 
bekerja  di Singapura sebagai  pembatu rumah tangga. Gaji yang 

                                                
11  Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan  Anak di Indonesia, Ibid hal 18
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ditawarkan  jauh lebih tinggi dari  yang pernah diharapkan Dewi  
akan diperolehnya kalau ia bekerja di Indonesia, mengingati cuma 
mengantongi ijazah Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama (SLTP) Ia 
dan keluarganya langsung menerima tawaran itu. 

Calo bersangkutan kemudian memberiahu bahwa ia tidak  
perlu  membawa KTP miliknya, karena  ia akan mendapat KTP 
baru. Di Batam ia tinggal  di sebuah  penampungan untuk buruh  
migran selama beberapa pekan sambil menunggu surat-suratnya 
dibuat. Sebelum berangkat ke Singapura, pengelola penampungan  
itu memberi Dewi  KTP barunya.  Tanggal lahir di KTP sudah 
diubah agar usianya  menjadi  18 tahun,  sehingga ia cukup umur 
untuk masuk ke Singapura  dengan visa kera.  Setibanya di 
Singapura, mulailah masalah bermunculan menimpa dirinya. 
Majikannya amat sulit untuk  dipuaskan. Majikannya kemudian 
mulai melakukan pelecahan seks terhadap dirinya dan menuntut 
pelayanan istimewa. Ketika Dewi menolak, majikannya 
mengembalikannya kepada agen dengan  alasan ia malas. Agen 
tersebut menjadi sangat marah dan mengancam akan mengirimnya 
ke Batam untuk dijadikan  pekerja seks. Mendengar ancaman itu, ia 
mohon supaya dipulangkan saja ke kampungnya. Agennya bersedia 
memenuhi permintaan itu, tetapi sebelumnya ia harus membayar 
biaya-biaya yang sudah  dikeluarkan  sang agen  untuk dirinya 
sebesar lebih dari Rp.10 juta Tetapi sang agen pada kenyataannya, 
mengirim  dirinya ke sebuah agen lain  di Batam,  dan  mereka juga 
menuntut agar ia mengganti biaya-biaya yang sudah mereka 
keluarkan sebelum ia kembali ke kampung halaman. Karena ia  
tidak punya uang, mereka berniat mengirimnya  ke Malaysia untuk  
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PR) bersama 
sejumlah gadis lain dipenampungan itu. Dewi merasa takut dan 
ingin pulang kerumah. Ia menulis surat kepada Ayahnya mengenai 
situasinya yang tidak mengenakkan ini. Ayahnya kemudian 
menghubungi sebuah lembaga bantuan hukum. Lembaga ini 
kemudian menghubungi Solidarias Perempuan yang bersama 
dengan sebuah  LSM  di Batam Karya Migran,  serta kepolisian  
setempat  lalu mulai menyelidiki  kasus  Dewi. Mereka beruntung 
dapat menemukan  Dewi yang saat itu  masih tinggal 
dipenampungan.  Pada akhirnya mereka dapat meyakinkan  pihak  
pengelola penampungan unuk melepaskan Dewi. Polisi  
menemukan Dewi  memegang  paspor dengan tanggal kelahiran 
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yang sudah diubah, seolah olah gadis itu telah  berumur 25 tahun, 
umur yang disyaratkan untuk memperoleh visa kerja di Malaysia. 
Dewi kini sudah  berada di rumah  bersama dengan  keluarganya.“  

Belakangan ini penyelundupan migran telah didefinisikan 
oleh masyarakat Internasional dalam sebuah perangkat yang 
digunakan bersama sama dengan Protokol Palermo.

Pasal 3 Protokol, untuk memerangi penyelundupan migran 
lewat darat, laut dan udara yang menambah konvensi PBB  
melawan penyelundupan migran adalah sebagai berikut: 
“Penyelundupan migran berarti pengadaan secara langsung, 
guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau materi lainnya 
dengan cara memasukan seseorang yang bukan warga negara atau 
penduduk tetap suatu negara tertentu secara  illegal ke negara 
tersebut.”

Definisi tersebut mengandung beberapa unsur yang harus 
ada secara  terpisah :   

Pertama : Harus ada kegiatan dan kegiatan itu harus melintasi tapal 
batas antar negara. 

Kedua    : Aktifitas melintas batas  yang ditunjang tersebut harus  
illegal.

Ketiga     :Maksud kegiatan yang difasilitasi tersebut adalah mencari    

                Keuntungan.

3. Pelaku (Trafficker) dan Pengguna  (user) Perdagangan 
Manusia

Dalam  perdagangan manusia melibatkan laki laki,  perempuan 
dan anak anak dan bahkan bayi sebagai “ korban perdagangan”, 
sementara agen, calo atau sindikat bertindak sebagai pelaku 
(Trafficker). Para germo, majikan atau pengelola tempat hiburan 
adalah “pengguna“ yang mengeksploitasi korban untuk 
keuntungan mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat halus 
sehingga korban tidak menyadari. Termasuk dalam kategori 
pengguna adalah lelaki hidung belang atau pedofil yang 
mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi pelacur 
atau penerima donor organ yang berasal dari korban perdagangan 
orang.
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4. Pelaku Perdagangan Orang (trafficker) 

Tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan lintas batas, 
tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh 
masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam
kegiatan perdagangan orang,  antara lain, dengan jaringan: 12

1. Agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (PJTKI), membayar agen/calo (perseorangan) untuk 
mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, 
memperoleh identifikasi dan dokumen perjalanan, memberikan 
pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh 
dalam pekerjaannya di negara tujuan. Memfasilitasi pemalsuan 
paspor dan KTP secara illegal, menyekap calon pekerja migran 
di penampungan, menempatkan mereka dalam kondisi 
pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukannya 
dalam industri seks.

2.  Agen atau calo-calo mungkin saja orang asing yang datang ke 
satu desa, tetapi bisa juga seorang tetangga, teman bahkan 
kepala desa, yang dianggap trafficker manakala dalam perekrutan 
mereka menggunakan kebohongan,  penipuan  atau pemalsuan 
dokumen.

3. Aparat Pemerintah adalah trafficker manakala juga memainkan 
dalam eksploitasi dan perdagangan migran. Keterlibatan 
mereka antara lain

     adalah memalsukan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam 
perekrutan dan ketenagakerjaan atau memfasilitasi 
penyeberangan perbatasan secara illegal. Mereka mungkin 
menyadari atau tidak menyadari bahwa perempuan yang 
perekrutan dan pengirimannya, mereka  fasilitasi adalah korban 
perdagangan.

4. Majikan adalah trafficker manakala menempatkan pekerjaannya 
dalam kondisi eksploitasi seperti: tidak membayar gaji, 
menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, 
memaksa untuk tetap bekerja atau menjerat pekerja dalam 
lilitan utang.  

                                                
12   Training Combating, The Human Trafficking in Indonesia, op cit



BAB VI

70 Prof. Dr, Hj. Rodliyah, SH., M.Hum.

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil,  berdasar pasal pasal : 289, 
296      dan 506 KUHP   dapat dianggap melanggar hukum,  
terlebih jika mereka  memaksa perempuan bekerja diluar 
kemampuannya, menjeratnya dalam lilitan utang, menyekap 
dan membatasi kebebasan bergerak, tidak membayar gajinya, 
atau merekrut dan memperkerjakan anak dibawah 18  tahun.

6. Calo pernikahan terlibat dalam sistem pengantin pesanan 
dalam per dagangan, ketika ia mengatur pernikahan yang 
mengakibatkan pihak isteri  terjerumus.  Dalam kondisi serupa 
perbudakan dan eksploitatif.

7. Orang tua dan sanak  saudara adalah trafficker manakala mereka  
secara  sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau 
melalui calo kepada majikan disektor industri seks atau lainnya, 
atau  jika menerima pembayaran dimuka untuk penghasilan 
yang akan diterima oleh  anak mereka nantinya. Demikian juga 
jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna 
melunasi utangnya dan menjerat anaknya  dalam  libatan utang.

8. Suami yang menikahi dan kemudian mengirim isterinya ke 
sebuah tempat baru dengan tujuan untuk mengeksploitasinya 
demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status 
budak atau memaksanya melakukan  prostitusi, terlibat dalam 
perdagangan.

5. Pengguna (usser) Perdagangan Orang 

Baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari 
korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara 
lain :

1. Germo dan pengelola rumah bordil  yang membutuhkan 
perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.

2. Laki-laki hidung belang, pengidap fedofilia dan pebisnis 
Internasional yang tinggal sementara di suatu negara.

3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak-anak yang 
murah  penurut dan mudah diatur dan mudah ditakuti-takuti.                                   

4. Pengusaha  bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda 
untuk  dipekerjakan dipanti pijat,karaoke dan tempat temnpat 
hiburan lainnya.
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5. Para pebisnis dibidang pariwisata yang juga menawarkan jasa 
pelayanan wisata seks.

6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk 
memperluas jaringannya.

8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan 
dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.

6. Modus Perdagangan Anak

Dalam  pasal 3 Palermo Protokol, menyebutkan :

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan 
demikian dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak, bila 
memenuhi/terdapat unsur-unsur :

- Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau 
pengiriman atas seorang yang umurnya belum mencapai 18 
tahun dan untuk tujuan ekspolitasi dengan menjerumuskan ke 
dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya.

- Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau 
penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, 
namun dengan cara menggunakan penculikan, penipuan atau 
pemberdayaan.

Dalam kaitannya dengan perdagangan anak, konvensi-konvensi 
Internasional yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum, adalah :

- Konvensi hak Anak (1989), yang telah diratifikasi Indonesia 
menjadi Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

- Protokol  Operasional Konvensi Hak-Hak Anak tentang 
penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (2000), 
Indonesia telah menandatangani protokol ini pada tanggal 24 
September 2001.

- Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan (Convention on the elimination of all forms of 
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discrimination againts women) 1979, yang telah diratifikasi 
Indonesia menjadi UU RI Nomor 7 Tahun 1984.

- Konvensi Den Haag tentang aspek perdata penculikan anak 
Internasional (1980). Indonesia adalah salah satu anggota 
konferensi DenHaag,   tentang 29 akses Internasional terhadap 
keadilan.

- Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisasi 
(Konvensi Palermo 2000), Indonesia belum meratifikasi 
konvensi ini.

- Lampiran II Protokol untuk mencegah, menanggulangi dan 
menghukum perdagangan manusia, khususnya wanita dan 
anak-anak, sebagai suplemen untuk konvensi PBB melawan 
kejahatan transnasional terorganisasi (Protokol Palermo 
tentang perdagangan manusia – 2000).

- Konvensi ILO tentang larangan dan tindakan segera untuk 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini menjadi UU RI 
Nomor 1 Tahun 2000.

Perdagangan anak-anak dapat mengambil korban anak laki-
laki atau anak perempuan yang pada umumnya mereka ini berada 
dalam kondisi rentan, seperti anak-anak dari keluarga 
miskin/kurang mampu yang berasal dari pedesaan, daerah kumuh 
perkotaan atau daerah terpencil, anak-anak yang pendidikannya 
atau pengetahuannya terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, 
politik dan sosial yang serius, anak yang orang tuanya sakit 
keras/sakit-sakitan atau telah meninggal dunia sehingga tidak 
terurus, anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis dan 
seksual, anak jalanan, anak korban penculikan, mereka yang 
mendapat tekanan/kekerasan dari orang tua atau lingkungannya 
untuk bekerja.    Modus operandi rekrutmen terhadap anak-anak 
tersebut  biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai 
kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, 
mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan 
hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau 
memperkosa.
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Modus lain berkedok, mencari tenaga kerja untuk bisnis 
entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa diluar negeri 
dengan janji upah besar, ibu-ibu hamil  kesulitan biaya untuk 
melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang 
supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun 
kemudian dijual kepada orang lain yang menginginkan. Anak-anak 
dibawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan 
memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk 
disekolahkan.

Memalsu  identitas banyak dilakukan terutama untuk 
perdagangan orang keluar negeri. Ketua RT/RW, kelurahan dan 
kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau  Akte Kelahiran, 
karena ada syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk 
pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemoresannya, juga 
melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian 
identitas dengan subyeknya.

Agen dan calo perdagangan anak mendekati korbannya di 
rumah-rumah pedesaan, dikeramaian pesta, mall, kafe atau 
restoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan 
seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang bersenang-senang 
atau sebagai  agen pencari tenaga kerja.

Korban yang direkrut dibawa ketempat transit atau ke 
tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, 
menggunakan pesawat terbang, kapal laut atau mobil, tergantung 
tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan 
menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka 
dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang 
agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan.

Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan 
bahwa perjalanan yang ditempuh jauh, sehingga sulit untuk 
kembali.  Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, 
mereka ditakut-takuti atau diancam.

Di tempat tujuan mereka tinggal di rumah penampungan 
anak untuk bebrapa minggu menunggu penempatan kerja yang 
dijanjikan, tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, salon 
kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, serta mulai 
dilibatkan dalam kegiatan prostitusi, penjualan obat-obat 
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terlarang/narkotika, pengemis, pengamen, penjualan organ tubuh 
dan lain-lain. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak 
mereka mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar 
kembali biaya perjalanan dan “tebusan” dari agen atau calo yang 
membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi 
hutang yang harus ditanggung oleh korban.

7. Modus Perdagangan Perempuan

Beberapa kasus perdagangan perempuan (human trafficking) 
yang terjadi dilapangan, telah tersiar dalam bebarapa berita mass 
media.

Belakangan ini tersiar berita bahwa perdagangan manusia 
masih marak terjadi. Modus operandi perdagangan manusia 
tersebut lebih banyak berkedok penawaran lapangan kerja. Dan 
kebanyakan manusia yang diperdagangkan adalah perempuan 
dibawah umur, banyak diantara korban tergiur dengan tawaran 
yang sangat menjanjikan dari para germo. Memang beberapa 
praktek perdagangan manusia tersebut sudah terungkap. Tetapi 
diyakini praktek illegal seperti ini masih marak dilakukan di 
berbagai daerah, khususnya bagi daerah-daerah terpencil, yang 
mayoritas anak usia remaja tidak sampai mengecap pendidikan 
yang setimpal dengan usianya, sehingga dengan mudah dikelabui.

Harus kita akui bahwa selama ini praktek perdagangan 
manusia masih seperti di awan-awan. Terasa menyakitkan dan 
nyaring kedengaran di telinga, namun faktanya belum terungkap 
secara jelas. Ramai dibicarakan, namun aksi nyata bagi 
penanggulangannya belum juga dilakukan secara efektif. Kita 
menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat tidak 
manusiawi, namun penanganannya masih setengah hati. Biasanya 
menjadi objek yang diperdagangkan adalah calon Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) yang hendak mengadu nasib di negeri orang. 
Kemudian juga para bayi. Karena itu sering kita mendengar adanya  
pencurian bayi di beberapa daerah. Berita terakhir tentang 
perdagangan manusia kita dengar ketika ada beberapa korban yang 
berhasil melarikan diri dari penampungan karena mereka awalnya 
dijanjikan akan dipekerjakan, namun kenyataannya akan dijual 
kepada warga Malaysia. Apapun cerita  perdagangan manusia 
haruslah dituntaskan, sebab hal ini merupakan suatu bentuk 
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kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu semua pihak 
harus memberi kontribusi di dalamnya, mulai dari pihak 
pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan pengiriman jasa 
tenaga kerja, pihak rohaniawan dan lain-lain. Sebab hampir 
dipastikan tidak satupun agama yang membenarkan adanya 
perdagangan  manusia.

a. Perempuan WNI dijual ke Luar negeri (KOMPAS edisi 
30 Mei 2007). 

Dalam operasi dengan sandi “bunga” yang dilakukan POLRI 
pada bulan April 2007 telah mengungkap sindikat perdagangan 
perempuan untuk di paksa bekerja sebagai pekerja seks komersial 
secara terselubung di Malaysia. Korban di jual dengan  harga RM 
4.800 (Rp. 12,37 Juta). Jaringan sindikat berkedok perusahaan jasa 
pengarah tenaga kerja fiktif berinisial PT.KSP. Direktorat 
Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Mabes  
POLRI dalam operasi “bunga” tersebut telah menangkap 15 orang 
tersangka anggota sindikat dari PT. KSP tersebut. Anggota sindikat 
ini mengincar korbannya ke daerah di Jawa Barat seperti Subang 
dan Sukabumi. Modus yang dilakukan sindikat ini adalah, mereka 
menjanjikan korban untuk bekerja di luar negeri sebagai penjaga 
toko dan pelayan kafe atau restoran dengan gaji tinggi.

Polisi menyidik kasus ini dengan mendapatkan keterangan 
dari 10 orang perempuan WNI yang telah terlanjur menjadi korban  
yang berhasil melarikan diri yang dapat diselamatkan dan dalam 
perlindungan polisi. Di Malaysia para korban diperkerjakan di 
Tawao, Kuala Lumpur dan Bintulu. Mereka telah dijual kepada 
muncikari di Malaysia dengan harga RM 4.800 (Rp. 12,37 juta). 
Para korban itu dihargai RM 150 (Rp. 386.550,-).

perkencan, sedangkan korban hanya diberi RM 10 (Rp. 
25.770,-) oleh muncikari, lalu para korban dianggap telah berutang 
100 kong (100x hubungan seks), karena korban telah dibeli oleh 
pihak muncikari sehingga korban sendiri yang harus 
mengembalikan harga yang telah dibayar muncikari itu ke sindikat 
di Indonesia.

b. Pedagangan anak  ada yang terjadi dipedesaan

Dalam peringatan hari anti perdagangan anak Internasional 
dengan tema: Upaya Penanggulangan  Perdagangan  Anak di 
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Surakarta, yang diselengggarakan Social Analysist and Research Institute
(SARI), Suarakarta, telah mensinyalir terjadinya perdagangan anak 
di wilayah kresidenan Surakarta (kebanyakan dari daerah Sragen) 
dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Meningkatnya kasus 
perdagangan anak selain dikarenakan faktor ekonomi, kemiskinan, 
pendidikan rendah, globalisasi, mobilitas dan pengaruh penduduk. 
Dan  menurut koordinasi Divisi Anak SARI, Tri Hananto: salah 
satu faktor utama perdagangan anak adalah konsumerisme. Anak-
anak yang berlatar belakang keluarga dari golongan ekonomi 
miskin, rentan dengan pengaruh gaya hidup konsumtif yang 
ditularkan sebaya mereka. Di samping kondisi ekonomi keluarga 
yang miskin, ditambah dengan pendidikan yang rendah, baik dari 
orang tua maupun dari anak sendiri, si anak didorong atau 
terdorong untuk mencari nafkah membantu kehidupan keluarga 
dengan cara diperdagangkan. 

Selanjutnya dari catatan Pusat Penelitian Kependudukan 
(PPK) Universitas Sebelas Maret (UNS), telah ditemukan 
sedikitnya 117 anak yang dilacurkan (Ayla) di kota Solo pada akhir 
tahun 2004, meskipun disinyalemen diperkirakan lebih banyak dari 
yang ditemukan tersebut, mengingat kasus ini serupa dengan 
fenomena gunung es.

Hastin Dirgontari dari Advokasi Transformasi Masyarakat 
(ATMA) untuk menekan terjadinya perdagangan anak diperlukan 
peraturan daerah khusus tentang anti perdagangan anak. Ini yang 
belum dimiliki daerah manapun di wilayah Surakarta.

c. Kepolisian  Resort  Tanjung  Perak   Surabaya   
menggagalkan penyelundupan TKW  (Kompas 22 Maret-
2007)       

Telah menggagalkan upaya penyelundupan 6 Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) ke Malaysia melalui Tanjung Pinang Kepulauan 
Riau, ketika ke 6 wanita itu akan memasuki KM. Dobonsolo.  
Wakapolres Tanjung Perak Kom. Choki Adiwiyatto menyatakan 
bahwa ke 6 calon TKW ini tidak memiliki surat-sura lengkap untuk 
bekerja di luar negeri, mereka hanya memegang kartu tanda 
penduduk dan juga tidak diberangkatkan oleh perusahaan jasa 
TKI, dan salah seorang calon TKW tersebut yang berasal dari 
Sumenep berinitial nama Z(20 tahun) menceritakan: dia dan rekan-
rekan lainnya dijanjikan dipekerjakan di Malaysia.
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d. Penelitian  seorang  aktivis perempuan (Trisiandari)

Seorang aktivis perempuan yang hasil penelitiannya dimuat 
dalam harian Sinar Harapan (5 Mei 2007) dengan topik 
“Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak” mengemukakan: 
bahwa perdagangan manusia (Human Trafficking) perempuan dan 
anak merupakan pelanggaran hak-hak manusia.

Persoalan traffiking perempuan dan anak menjadi topik utama di 
seantero dunia, terkecuali Indonesia.

Tak terhitung jumlah perempuan dan anak yang telah 
menjadi korban. Mereka terjebak di industri seks, pekerja rumah 
tangga tanpa upah maupun eksploitasi lainnya.

Menurut data dari Depnakertrans tahun 2002  menunjukkan 
sebanyak 76% dari 480.393 buruh migran Indonesia adalah 
perempuan. Dari jumlah itu 94 %nya adalah di sektor domestik di 
Timur Tengah, Asia, dan Fasifik. Sektor ini banyak dipilih karena 
relatif tidak memerlukan keterampilan dan tingkat pendidikan 
formal yang tinggi. Situasi ini dimanfaatkan oleh para calo untuk
merekrut calon buruh  migran, dan tidak berpikir  panjang akan 
resiko yang menghadang.

Tawaran  yang menjanjikan pekerjaan  mudah dengan iming-
iming gaji  tinggi, menjadi daya tarik utama bagi banyak perempuan 
dan anak untuk memutuskan menjadi buruh migran. Keterbatasan 
yang mereka miliki membuat mereka percaya sepenuhnya kepada 
calo, hingga banyak dari mereka  yang  akhirnya  menjadi  korban  
trafiking  perempuan dan anak.

Beberapa faktor penyebab trafiking mulai dari kurangnya 
lapangan kerja, pengaruh orang disekitarnya yang pernah 
berimigrasi dan sukses, kurangnya pendidikan, kurangnya 
informasi mengenai hak hak pekerja, kekerasan terhadap 
perempuan, pernikahan usia dini, hingga sikap pembiaran yang 
diterapkan oleh orang-orang terdekat korban. Jawa Barat adalah 
salah satu propinsi yang menjadi pengirim terbesar korban 
trafiking. Pada sisi lain perlindungan hukum dan pelayanan untuk 
korban trafiking belum memadai.

Hal yang menarik adalah bagaimana keterkaitan antara 
menguatnya globalisasi dan neoliberalisasi dengan meningkatnya 
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jumlah korban trafiking. Dengan menggunakan analisis feminis 
tubuh dan seksualitas perempuan, juga tidak luput dari perhatian 
sebagai salah satu faktor penyebab trafiking. Contohnya: di 
Indramayu, terkuat adanya persoalan pemaknaan tubuh 
perempuan sebagai salah satu nilai tambah ataupun komoditas 
yang dijual oleh orangtua maupun suami dalam bentuk tradisi 
”ngadongdot” dan ”ngelanang” (melacur). Pada dasarnya yang 
terjadi adalah, diusia teramat muda anak perempuan akan 
dinikahkan oleh orang tua, sebagai jalan keluar dari beban 
menafkahi keluarga yang harus ditanggung orang tua.

e. Perdagangan Janin

Perdagangan manusia (human trafficking) menjadi perhatian 
PP. Aisyiah (Suara Merdeka, edisi 3 Juli 2007), Ketua PP. Aisyiah 
Prof. Siti Chamamah Soeratno, dalam penjelasan pers menjelang 
pelaksanaan tawir I Aisyiah di Samarinda, Juli 2007 
mengemukakan: Sekarang ini bukan saja perdagangan anak-anak, 
perempuan remaja dan dewasa, tetapi sudah mengarah ke janin. 
Ibu yang mengandung bayi sudah dipesan kelak jika anaknya lahir, 
sudah ada yang siap membeli dan ini merupakan hal yang luar 
biasa.

Salah satu perhatian dalam tawir I tersebut, adalah 
perdagangan manusia yang semakin marak. Data pasti memang 
sulit diperoleh karena sudah melibatkan sistem yang berjalan rapi,  
yang jelas trafiking merupakan gunung es. Sangat sulit diatasi tanpa 
kerjasama berbagai pihak.  

Persoalannya kompleks, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, 
kesehatan, kemiskinan dan lainnya.

f. Buruh Migran Rentan Menjadi Korban Perdagangan 
Manusia

Lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap 
perempuan ditambah sistem budaya di masyarakat yang masih 
patriakal, menjadikan posisi perempuan sangat rentan terhadap 
serangan kekerasan, baik fisik, seksual, psikologis maupun 
perdagangan, sehingga menjadikan kekerasan terhadap perempuan 
meningkat, demikian paparan dari Fatkhurozi ; koordinator Divisi 
Monitoring dan Program Oficer Women Acces to Justice LRC-KJHAM  
Semarang.
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Selanjutnya dikatakan bahwa selain perkosaan dan KDRT, 
kasus kekerasan terhadap perempuan, juga berupa kekerasan dalam 
pacaran (66 kasus), pelecehan seksual (13 kasus), pelanggaran 
terhadap hak-hak buruh migran perempuan (34 kasus) dan 
perdagangan perempuan (7 kasus).

Ditengah semakin banyaknya  kekerasan terhadap 
perempuan, pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan 
kebijakan yang membatasai ruang gera perempuan. Pada era 
otonomi daerah, peraturan dimaksud banyak diterbitkan dalam 
bentuk berbagai Peraturan  Daerah (Perda.)

Secara terpisah Kofifah Indar Parawansa: Ketua Umum 
Muslimat Nahdatul Ulama, mengatakan bahwa belakangan ini 
proses migran legal dan illegal melahirkan fenomena perdagangan 
manusia, terutama perempuan dan anak.  

Dengan mengutip data yang dihimpun Progressia tahun 
2005, Kofifah mengemukakan prevalensi korban seks komersial, 
korban perdagangan manusia berkisar antara 130.000 sampai 
240.000 orang. Sedang buruh migran yang berpotensi menjadi 
korban perdagangan manusia berkisar 1,4 juta sampai 2,1 juta 
orang.

Selanjutnya dikatakan, bahwa umumnya korban perdagangan 
manusia ini, menjadi buruh migran dan buruh domestik. Tapi 
banyak pula yang menjadi pekerja seks, pengantin pesanan dan 
pekerja anak (KOMPAS, edisi 24 Juli 2007).

g. Duta Seni dari Indonesia yang dipaksa melacur (R. 
Valentina Sagala): Perdagangan Perempuan dan anak 
dalam pandangan seor ang aktivis perempuan)

Dikisahkan  Euis  Dania (bukan nama sebenarnya) 30 tahun, 
asal Buah Batu Bandung, bukan kepalang senangnya ketika terpilih 
sebagai  duta seni Indonesia yang akan berangkat ke Jepang. 
Disamping bisa memperkenalkan budaya Indonesia, ia juga bisa 
mencari pengalaman ujar Euis yang pandai menari jaipong dan 
beberapa tarian daerah lain. Itu pula yang membuat Euis begitu 
antusias melamar karena sesuai dengan jiwa dan bakat seninya...., 
Tetapi sesampainya di Jepang ternyata harapannya jauh dari 
kenyataan. Euis bukannya diminta mempersembahkan tarian 
tradisional, tetapi justru diminta jadi wanita penghibur di bar atau 
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tempat hiburan malam. Menurut cerita Euis, sebelum berangkat ia 
diminta mengisi formulir. Di sana tersedia kolom isian para calon 
duta seni, juga berat badan. Setelah lulus audisi, para calon diberi 
keterampilan berbahasa Jepang dan tari non tradisional. Sampai di 
sana tidak ada yang ganjil, tetapi Euis mulai heran ketika 
diharuskan berfoto dengan mengenakan pakaian minim  mirip 
bikini. Namun karena keinginannya berangkat ke Jepang begitu 
besar, kecurigaan diabaikan. Belakangan diketahui foto dikirim 
ketempat-tempat hiburan di Jepang, sebagai contoh: jika pengelola 
bar atau tempat hiburan malam merasa cocok, gadis-gadis yang 
sudah dilatih itu akan dikirim perorangan  dan bukan kelompok. 
Sampai di  Jepang ia ditampung di mess, bersama puluhan wanita 
lain asal Indonesia, demikian cerita Euis.

Hari-hari pertama dia diminta melayani tamu ditoko Nite, 
sebuah club malam sebagai pramuria. Ia berfikir ini baru 
perkenalan, mungkin nanti disuruh menari tuturnya. Tetapi setelah 
seminggu penuh tidak diminta menari, Euis mulai curiga. Tak 
hanya membawa minuman, ia juga di minta melayani laki-laki yang 
ingin berkencan dan  datang   ke tempat bekerja. Sejak itulah Euis 
mulai mengerti apa yang dimaksud dengan “duta seni”. Namun 
Euis tidak berani lari dari tempat itu. Selain dibayang-bayangi 
denda Rp. 42.000.000,00 -, paspor dan tiket pesawat Euis dipegang 
pemilik Club. Kisah diatas adalah penggalan kisah seorang 
perempuan Indonesia yang terjebak dalam perdagangan manusia 
(Trafficking in person).

D. Rute Perdagangan Orang (Human Trafficking) di 
Indonesia (Domestik  dan  Internasional) 

1. Rute Domestik

Penelitian serta diskusi  dengan pejabat pemerintah dan LSM 
di tingkat lokal dan nasional, mengindikasikan bahwa Indonesia 
merupakan negara dengan perdagangan manusia domestik yang 
ekstensif serta menjadi negara pengirim bagi perdagangan manusia 
Internasional. Juga ada sejumlah indikasi bahwa Indonesia 
mungkin menjadi negara penerima bagi perdagangan manusia.

Menarik untuk diperhatikan bahwa tampaknya tidak ada 
perbedaan    antara rute migrasi pelaku perdagangan manusia 
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dengan  rute untuk buruh migran. Perempuan dan anak bermigrasi 
dan diperdagangkan dari berbagai kabupaten di segenap nusantara 
untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, pembantu rumah 
tangga atau migran. 

Daerah-daerah yang tercantum di bawah ini, hanyalah  
daerah yang tampaknya mempunyai  angka pengiriman, 
penerimaan atau transit yang tinggi bagi kategori pekerjaan yang 
dicantumkan,  sebagai berikuit: 13

a. Bali 

-   Bentuk bentuk perdagangan.

    Bali tampaknya merupakan daerah penerima untuk perdagangan 
domestik, daerah  pengirim untuk perdagangan internasional dan 
daerah transit untuk keduanya. Meski perdagangan  dari dan ke 
Bali, kelihatannya terutama ditujukan untuk industri seks, untuk 
eksploitasi tenaga kerja, Bali mungkin berfungsi sebagai daerah 
transit.

-    Kerja seks komersial-Domestik.

     Kerja seks komersial tampaknya menjadi tujuan utama bagi 
perdagangan  domestik dan Internasional dari dan ke Bali. Para 
perempuan kebanyakan datang dari Jawa Timur. Kadang-kadang 
mereka dijanjikan kerja dipabrik atau di hotel, dan kemudian 
dipaksa bekerja sebagai pekerja  seks komersial (PSK).

-     Kerja seks komersial-Internasional.

      Bali memiliki program pertukaran seni dan budaya resmi yang 
bernama Impresariat. Program ini memfasilitasi perjalanan 
kelompok seni Bali ke berbagai negara. Ada banyak laporan yang 
memberitakan bahwa  pelaku perdagangan menggunakan program 
ini sebagai cara untuk membawa perempuan dari Indonesia  ke  
Jepang untuk bekerja dalam industri seks komersial. Para 
perempuan direkrut sebagai penari dan dijanjikan bahwa pekerjaan 
mereka adalah menampilkan tarian Bali tradisional di sejumlah 
klub di Jepang.  Namun para perempuan itu biasanya tidak akan 
bekerja sebagai  duta budaya di Jepang, sebaliknya di tempat-
tempat hiburan  malam dimana tugas mereka bermacam macam, 

                                                
13  Ruth Rosenberg, Editor-2003  Perdagangan  Perempuan dan Anak di Indonesia,op cit  
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mulai dari menyajikan makanan, menari, menemui tamu, hingga 
melakukan hubungan seks dengan tamu  (Kurniawan & Santosa, 
2002)

-    Eksploitasi seksual anak.

     Pihak media berulang kali memberitakan meningkatnya jumlah 
kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh lelaki berkebangsaan 
asing secara khusus datang ke Bali untuk berteman dan merekrut 
anak  lelaki dan perempuan dari kampung kampung di daerah 
pedesaan. Antara  tahun 1999 sampai 2002, LSM  Yayasan Anak 
Kita di Bali  mencatat ada 13 orang yang dicurigai sebagai paedofil 
secara terbuka beroperasi di Bali dan paling sedikit ada 60 korban 
yang berusia antara  5 sampai 13 tahun (Damayanti & Nusantara, 
2002). Sumber dari sebuah klinik di Bali juga melaporkan telah 
merawat paling tidak 21  anak berumur 12 sampai 13 tahun yang 
telah  mengalami kekerasan seksual (Juniartha, 2002) Perdagangan 
anak untuk kerja seks di Bali paling banyak dilaporkan dari dua 
daerah, Karangasem dan Singaraja.

b. DKI   JAKARTA 

-    Bentuk   bentuk perdagangan.

Jakarta terutama merupakan daerah penerima dan transit 
perdagangan orang. Beberapa bentuk perdagangan orang  yang 
ditemukan disini. Diantaranya perdagangan perempuan dan gadis 
untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai PRT. Ada juga laporan 
mengenai kasus-kasus perdagangan anak untuk dijadikan pengemis 
dan perdagangan perempuan untuk pengedaran obat-obatan 
terlarang  (narkoba). Sebagai  daerah transit untuk perdagangan 
Internasional, para perempuan dan gadis transit di Jakarta untuk 
bekerja di luar negeri sebagai PRT, Pekerja seks komersial dan  
pekerja lain dalam industri hiburan seperti penari. 

-      Kerja seks komersial-Domestik.

       Para perempuan dan gadis di bawa ke Jakarta dari banyak 
daerah untuk bekerja dalam industri seks. Mereka berasal dari 
komunitas komunitas tertentu di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi 
Utara dan dari komunitas Tionghoa (Moeliono & Anggal, 1996). 
Sebuah Stasiun TV menyiarkan aparat kepolisian di Indramayu 
yang berhasil mencegah 4 kasus perdagangan dari beberapa desa. 
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Para korbannya berusia 16-18 tahun. Perilaku perdagangan 
menawarkan kepada mereka pekerjaan sebagai pelayan di rumah 
makan dan bar  di  Riau. Namun dari hasil penyelidikan yang 
dilakukan, terungkap bahwa para pelaku perdagangan berniat 
mengirim gadis-gadis ke Riau dan Jakarta untuk bekerja di dalam 
industri seks  (Derap Hukum, 2002).

-     Kerja seks Komersial-Internasional. 

      Belakangan ini semakin marak berita di media mengenai para  
gadis yang diperdagangkan ke  Jepang  dengan berkedok sebagai 
penari tradisional, yang kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai  
pekerja seks komersial. Terdapat sejumlah perempuan dari Bali dan 
Jawa Barat dikirim oleh para agen  di Jakarta atau mereka transit di 
Jakarta dalam perjalanan menuju ke Jepang untuk bekerja dalam 
industri seks (Pengiriman Artis, 2002).

c. Jawa Barat 

-    Bentuk bentuk perdagangan.

     Bersama  dengan Jawa Timur dan NTB,  Jawa Barat merupakan 
salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar  di Indonesia.  
Dan  tidak mengherankan kalau banyak  korban perdagangan asal 
Indonesia banyak yang berasal dari Jawa Barat. Perempuan dan 
Anak dari Jawa Barat biasanya diperdagangkan untuk tujuan 
eksploitasi seksual, perburuhan anak  atau untuk pekerjaan 
eksploitatif sebagai PRT.

-     Kerja seks Komersial – Indramayu.

      Indramayu memiliki melek huruf perempuan yang terendah 
dan tingkat bersekolah terendah bagi anak perempuan dari seluruh 
kabupaten di Indonesia. Pernikahan dini dan tingkat perceraian 
yang tertinggi juga menjadi karakter kabupaten ini.  Untuk tujuan 
kerja seks, Jawa Barat terkenal  sebagai daerah dari mana banyak 
perempuan muda bermigrasi, sering melalui jalur ilegal dan dengan 
andil atau keterlibatan orang tua mereka untuk menjadi pekerja 
seks. Praktek ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di 
Indramayu,  sejak  jaman  kesultanan dulu  mengirim anak 
perempuan untuk menjadi anggota harem milik sulthan,  
merupakan suatu kehormatan (Hull & Sulityaningsih, 1998). 
Sebagian dan bahkan berani menyatakan  bahwa orangtua di sana 
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bangga bila anak perempuan  mereka dapat menjadi pekerja seks 
komersial yang berhasil.

-    Pernikahan dini dan  perceraian.

     Di beberapa daerah di Jawa Barat, pernikahan gadis pada usia 
dini (12 atau 13 tahun) masih merupakan tradisi budaya. Praktek 
ini dapat mengakibatkan perceraian pada usia belia yang dapat 
membuat gadis muda rentan terhadap perdagangan untuk tujuan 
seksual.  Usia yang muda pada pernikahan pertama terkait erat 
dengan angka perceraian yang tinggi (Oey-Gardiner,1999). Seorang 
gadis yang bercerai pada usia muda biasanya tidak memiliki sumber 
penghasilan sendiri, dan tanpa pendidikan, mungkin tindakan 
mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan 
atau jalan komesial lainnya untuk bertahan hidup. Faktor ini 
membuat mereka rentan terhadap perdagangan, karena  banyak 
gadis muda  yang telah bercerai meninggalkan kampung halaman  
untuk mencarai pekerjaan agar dapat menghidupi dirinya dan 
keluarga mereka.

-     Rute perdagangan dan Migrasi.

Domestik : Pedagangan domestik terutama dilakukan untuk 
tujuan kerja seks (meski ada juga perdagangan domestik terhadap 
gadis muda untuk tujuan penghambaan dalam rumah tangga).  
Gadis  dan perempuan muda ini direkrut dari kampung-kampung 
Kabupaten Indramayu, Cirebon, Cianjur, Bandung, Cimahi dan 
Majalengka kemudian dibawa ke Jakarta, Kalimantan Timur dan  
Barat,  Batam  atau Tanjung Balai  Karimun di Propinsi  Riau.

Internasional: Perempuan dan gadis dari Jawa Barat  kerap 
dikirim  ke Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Jepang dan 
Arab Saudi untuk bekerja sebagai PRT (dalam situasi kerja paksa 
atau sistem ijon) atau dalam  industri seks.

Transit :  Bandung  dan Jakarta merupakan daerah transit bagi 
perempuan dari Jawa Barat yang akan dikirim  ke pulau lain di 
Indonesia atau ke  luar negeri.

d. Jawa Tengah  

-     Bentuk  bentuk perdagangan 
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      Jawa Tengah terutama merupakan daerah pengirim untuk 
perdagangan domestik dan Internasional, namun di beberapa  kota  
yang lebih besar propinsi ini, juga dapat berfungsi sebagai daerah 
transit dan penerima. Perdagangan Internasional perempuan dan 
anak dari Jawa Tengah dilaporkan adalah tujuan kerja seks dan 
penghambaan di rumah tangga. Perdagangan domestik terutama 
untuk tujuan pekerjaan rumah tangga, pekerja dipabrik, 
pengemisan, perburuhan anak dan prostitusi. Misalnya: Yayasan 
Setara (YS)  melaporkan bahwa pada tahun  1999,  ada 10  anak 
perempuan dari Jawa Tengah  di jual oleh seorang agen sebuah 
rumah bordil di pulau Batam untuk tujuan prostitusi anak. Pada 
tahun 2001, YS menangani sebuah kasus perdagangan anak dari 
Brebes Jawa Tengah ke Medan, juga untuk prostitusi anak. Sebuah 
laporan dari Yayasan Prisai, di Jawa Tengah  ada dua broker 
memperdagangkan 6 anak  perempuan dari Jawa  Tengah ke 
Jakarta dan Surabaya untuk prostitusi  anak. Laporan ini juga 
menuturkan pada Juli 2002, sejumlah perempuan muda  asal 
Purbalingga, diperdagangkan oleh seorang agen gelap  Ke 
Kalimantan Barat   untuk prostitusi.

- Rute  perdagangan dan Migrasi.

Domestik : Menurut laporan dari LSM dan pers, Perempuan 
dan Anak yang menjadi korban perdagangan berasal dari banyak 
daerah di Jawa Tengah, antara lain Widoro (Purwodadi), Daerah 
Pantai Utara, Solo, Wonosobo, Purbalingga, Klaten, Brebes, 
Banyumas, Cilacap, Ambarawa, Jepara, Pati, Wonogiri, Grobogan, 
Sragen, Pekalongan dan Semarang. Daerah-daerah ini merupakan 
daerah pengirim buruh migran besar.

Korban biasanya di kirim ke Jakarta, Surabaya, Kalimantan 
Barat, Batam atau Medan. Biasanya mereka menjadi pengemis, 
buruh pabrik dan pembantu rumah tangga  atau dipaksa 
melakukan kerja seks.

Perdagangan Internasional, Arab Saudi, Singapura, Malaysia 
dan Taiwan merupakan negara tujuan utama perdagangan 
perempuan dan anak, asal Jawa Tengah. Perempuan dan anak ini, 
untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga, namun pada akhirnya malah diperdagangkan untuk 
diperkerjakan menjadi pekerja seks dan terjeremus dalam 
penghambaan dalam rumah tangga atau kerja paksa terutama 
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sebagai pramuwisma namun juga ada dari mereka terkadang 
diperdagangkan  untuk menjadi buruh di perkebunan dan pabrik.

e. Jawa Timur 

- Bentuk-bentuk perdagangan

Jawa Timur merupakan daerah pengirimin, penerima dan 
transit bagi perdagangan. Sebagai salah satu daerah pengirim buruh 
migran terbesar di Indonesia khususnya buruh migran perempuan. 
Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga 
diberitakan ada sejumlah kasus perdagangan  anak  untuk  
dijadikan  sebagai  pekerja  anak   (sebagai pengemis, penjual 
makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain) sebagai daerah 
transit untuk perdagangan domestik dan internasional, para 
perempuan dan gadis transit di Surabaya untuk memperoleh surat-
surat (seperti KTP dan paspor) dan menunggu penampungan  
milik PJTKI untuk di kirim keluar negeri sebagai PR penghibur, 
pelayan rumah makan, buruh pabrik dan buruh perkebunan. 
Banyak dari antara buruh migran ini yang ternyata kemudian 
diperdagangkan untuk melakukan kerja seks, terjerumus dalam 
penjeratan utang dan menjadi pekerja paksa di luar negeri atau di 
daerah lain seperti Papua (Irian Jaya).

- Kerja seks komersial domestik, seperti diuraikan di atas Jawa 
Timur adalah daerah pengirimin sekaligus penerima pekerja seks 
komersial yang diperdagangkan. Kawasan Dolly di Jawa Timur, 
sudah populer di Indonesia sebagai salah satu lokalisasi yang paling 
terkenal. Selain itu, sebuah studi mengenai pola migrasi pekerja 
seks, di Papua, menyimpulkan bahwa hingga ¾ dari pekerja seks 
yang beroperasi bordir di Papua berasal dari Jawa Timur, banyak 
diantaranya diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks (Safika 
dan Whel, 2001).

Human rights watch, melaporkan 24 kasus yang melibatkan 
perempuan asal Jawa Timur diperdagangkan untuk prostitusi 
antara tahun 1991 hingga 1994. Banyak lagi kasus, yang tidak 
dilaporkan dan dicatat. Laporan Human rights watch,  secara spesifik 
menemukan bahwa :

 Bahwa tahun 1991, ada 10 kasus mengenai perdagangan 
perempuan ke Tawau, Malaysia.
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 Pada bulan Juni 1992, 9 perempuan muda diperdagangkan 
untuk dijadikan pekerja seks tanpa bayaran, ke-9 perempuan ini 
berhasil melarikan diri dan mengadukan kepada Polisi, bahwa 
masih ada 40 perempuan lain dalam cengkaraman  8  germo di 
hotel.

 Pada tahun 1992, aparat kepolisian Tarakan (Kalimantan 
Timur) menangkap dua pelaku perdagangan yang berusaha 
menyeleundupkan dua gadis muda dari Jawa Timur, yang berusia 
17 dan 15 tahun (Dzuhayatin dan Silawati).

- Kerja seks komersial  internasional

Ada sejumlah kasus yang diberitakan media masa tentang 
penyelamatan gadis muda dari Jawa Timur yang diperdagangkan 
untuk dijadikan pekerja seks di Malaysia Timur. Konsulat Jenderal 
RI di Tawao, memusatkan perhatiannya untuk memulangkan 
buruh migran perempuan yang  masih berusia belia yang terjebak 
dalam cengkraman sebuah sindikat pelacuran (Thousands, 2003).

- Rute perdagangan dan migrasi

Pekerja seks di Surabaya datang dari seluruh penjuru Indonesia 
namun terutama dari Jawa Timur, dan daerah-daerah lain di Jawa. 
Terdapat bukti para perempuan dan gadis asal Jawa Timur, dikirm 
ke Papua, Batam serta daerah-daerah lain juga keluar negeri untuk 
tujuan prostitusi, buruh migran dari sejumlah desa di Jawa Timur, 
biasanya transit di Surabaya atau Solo, untuk sementara menetap di 
penampungan di Solo, Surabaya, Jakarta atau Batam. Dari 
penampungan-penampungan ini para buruh migran asal Jawa 
Timur, akhirnya di kirim ke negara-negara seperti Malaysia, 
Singapura, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi.

f. Kalimantan Barat

- Bentuk- bentuk perdagangan

Kalimantan Barat merupakan daerah pengirim transit dan tujuan 
bagi pedagangan. Buruh migran dari Kalimanatan  Barat dan 
seluruh Indonesia seringkali ditempatkan dalam penampungan  di 
Pontianak.  Mayoritas buruh migran ini merupakan perempuan 
yang direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 
Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi. Agen ilegal dan 
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pelaku perdagangan seringkali menggunakan Kalimantan Barat 
(Entikong dan Pontianak) sebagai daerah penampungan untuk 
memproses dokumen palsu bagi buruh migran Indonesia. 
Penampungan di Kalimantan  Barat  sebagai tempat terjadinya 
eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh migran termasuk 
pembatasan gerak gerik mereka, akumulasi utang yang 
mengakibatkan penjeratan utang pelecehan seksual, dan eksploitasi 
dan kekerasan. Agen dan pelaku perdagangan memakai kantor 
imigrasi di Entikong untuk memalsukan paspor bagi para gadis 
yang masih di bawah umur.  Kantor  kabupaten di Entikong juga 
mengakui bahwa  mereka harus mengeluarkan KTP jika seorang 
gadis muda dapat memperlihatkan  surat  kelahiran dari kepala 
desanya. Kepala desa sering kali menerbitkan  surat  kelahiran 
dengan tanggal lahir palsu untuk menolong para gadis  muda ini 
bermigrasi.

- Pekerja seks komersial – domestik dan Internasional

Pekerja (dari dan melalui Kalimantan Barat) diperdagangkan 
sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga dan buruh ijon paksa 
di perkebunan dan perusahaan kayu di Malaysia, ada laporan 
mengungkapkan bahwa sejumlah gadis muda yang diperdagangkan 
dari Jawa  dipaksa untuk menjadi pekerja seks di Pontianak atau 
dikirim ke Batam, Malaysia atau Singapura juga sebagai pekerja 
seks. Kota Pontianak, Singkawang dan Pemangkat di Kalimantan 
Barat disebut sebagai bagian dari rute perdagangan perempuan 
muda ke Malaysia, Singapura  dan Hongkong.

- Pengantin Pesanan

Kabupaten Singkawang terkenal dengan praktek “penganten 
pesanan”. Sudah semkin lazim bagi gadis muda etnis Tionghoa dari 
Singkawang untuk menikahi lelaki Taiwan. Penduduk Singkawang  
berbicara dalam salah satu dialek setempat penduduk  Taiwan dan 
dianggap lebih penurut ketimbang perempuan Taiwan. Sebagian 
dari garis-garis ini pada akhirnya  malah diperdagangkan untuk 
kerja seks atau praktek-praktek serupa perbudakan.

- Perdagangan Bayi

Kasus  perdagangan bayi untuk adopsi gelap  gencar diberitakan. 
Berita-berita tersebut menunjukan bahwa Kalimantan Barat 
dipakai sebagai daerah transit yang dilewati untuk  
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memperdagangkan perempuan hamil ke Malaysia agar  bayi mereka 
dapat dijual ke pasangan yang ingin mengadopsi anak.

- Rute perdagangan dan migrasi

Domestik, gadis muda dan perempuan dari  Jawa dikirm langsung 
ke Pontianak dengan kapal untuk bekerja dalam industri seks 
dikota itu. Pontianak mungkin juga dipakai sebagai daerah transit 
untuk memperdagangkan perempuan ke daerah lain seperti Batam.

Internasional, banyak perempuan muda dari Singkawang 
Kalimantan Barat dikirim ke Taiwan untuk perbudakan berkedok 
pernikahan.  Daerah pengirim besar bagi  buruh migran antara lain  
Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Singkawang, 
Mempawah, Sintang dan Kota  Pontianak.

g. Kalimantan Timur

- Bentuk- bentuk perdagangan

Kalimantan Timur terutama  merupakan daerah transit dan 
penerima untuk perdagangan, karena daratan Kalimantan Timur 
berbatasan langsung  dengan Malaysia  dan  Brunei.  Daerah transit
yang penting adalah Nunukan dan Tarakan didekat perbatasan 
Malaysia. Mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah 
Industri yang penting banyak orang pindah kesini untuk mencari 
pekerjaan sehingga pelaku perdagangan dapat memanfaatkan 
pelaku yang rentan ini. Perdagangan perempuan dan anak ke dan 
melalui Kalimantan Timur terutama ditujukan bagi kerja seks 
komersial  dan pekerjaan di luar negeri sebagai pembantu rumah 
tangga. Ada beberapa laporan mengenai kawin kontrak antara 
lelaki asing dengan perempuan setempat  dan perdagangan anak 
untuk dijadikan pengemis.

- Kerja seks komersial-domestik

Pelaku  perdagangan membujuk perempuan untuk pergi ke 
Kalimantan Timur dengan membohongi dan menipu mereka. Para 
perempuan itu seringkali dijanjikan pekerjaan di rumah makan atau 
pabrik di Kalimantan Timur, namun mereka kemudian dibawa ke 
lokalisasi setibanya di sana. Sebagian perempuan lain diberitahu 
oleh agen bahwa mereka akan pergi ke Batam atau ke Singapura.
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Agen membawa perempuan dan anak ke kalimantan Timur dari 
daerah di Jawa Timur, Sulawesi  Utara, Sulawesi Selatan, NTB dan 
NTT. setiap daerah pengirim, mempunyai trendnya sendiri 
berkenaan dengan akan dijadikan  apa perempuan dan anak yang 
diperdagangkan tersebut. Untuk tujuan eksploitasi seksual biasanya 
perempuan yang menjadi korban berasal dari daerah pedesaan di 
Banyuwangi. Samarinda dan Balikpapan  merupakan daerah tujuan 
utama untuk  PSK. 

- Perdagangan Internasional-Kerja Seks Komersial dan Pekerja 
Rumah Tangga

Malaysia dan Brunei dilaporkan merupakan negara tujuan
utama perdagangan internasional dari Kalimantan Timur. 
Nunukan yang terletak di perbatasan  Malaysia merupakan 
tempat  transit  ada banyak laporan mengenai perempuan yang 
diperdagangkan lewat Kalimantan Timur untuk menjadi 
pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial di 
Malaysia.

h. Nusa  Tenggara  Barat

- Bentuk- bentuk Perdagangan

NTB  adalah daerah pengirim besar untuk perdagangan 
Internasional ke Malaysia, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan 
Arab Saudi. Perdagangan di tingkat Internasional antara lain: 
adalah eksploitasi untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah 
tangga dan pekerja serupa  perbudakan di perkebunan atau pabrik. 
NTB juga merupakan daerah pengirim perdagangan domestik ke 
kota-kota besar seperti Jakarta untuk perhambaan  atau eksploitasi 
seksual di dalam rumah tangga. 

- Buruh Migran

Dua pulau utama NTB, Lombok dan Sumbawa merupakan dua 
dari daerah buruh migran  terbesar di Indonesia. Penduduk yang 
dari pulau Lombok cenderung bemigrasi untuk bekerja di Malaysia 
atau Singapura sementara penduduk dari pulau Sumbawa 
cenderung bermigrasi ke Arab Saudi.

- Eksploitasi Seksual Komersial –Domestik
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Pantai Senggigi pulau Lombok dan pantai Malukh di Sumbawa 
merupakan daerah tujuan bagi perdagangan domestik untuk tujuan 
eksploitasi seksual. Kedua pantai ini merupakan daerah pariwisata 
dan melayani permintaan pemakai asing dan lokal.

- Rute Perdagangan dan Migrasi

Domestik:  perempuan dan anak diangkut dari Jawa Timur dan 
Jawa Tengah ke NTB. Mereka biasanya transit di Bali, Surabaya 
atau Jakarta sebelum dibawa ke pantai Malukh atau pantai Senggigi 
untuk bekerja sebagai pekerja seks.

Internasional, perempuan dan anak yang direkrut oleh agen 
dan calo dari rumah mereka di Lombok atau Sumbawa biasanya 
didaftarkan di Mataram kemudian di kirim ke penampungan  di 
Surabaya  atau  Jakarta. Sementara mereka dipenampungan, PJTKI 
kadang-kadang akan memproses dokumen palsu untuk para calon 
buruh migran, seringkali dengan berkolusi dengan pejabat imigrasi 
di Surabaya atau Jakarta. Para buruh migran itu kemudian dikirim 
ke negara tujuan seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, Taiwan 
dan Arab Saudi.

i. Sulawesi Utara

- Bentuk-bentuk perdagangan 

Sulawesi Utara merupakan daerah pengirim untuk pedagangan 
orang. Menurut kepolisian setempat dan berita-berita koran, ada 
banyak kasus perdagangan yang bersumber dari propinsi ini, 
khususnya  Kabupaten Minahasa yang diketahui merupakan daerah 
pemasok yang populer untuk  pekerja seks di banyak rumah bordir 
dan lokasi kerja seks di seluruh Indonesia. Namun khususnya 
untuk kawasan hiburan di Papua.

- Kerja Seks Komersial-Domestik

Sejumlah perempuan dan gadis Sulawesi Utara diperdagangkan ke 
beberapa propinsi di Indonesia. LSM-LSM  di Sulawesi Utara 
melaporkan ada sejumlah besar gadis  yang dikirim ke Papua untuk 
eksploitasi seksual komersial (ke Timika, Fak-Fak dan Biak). 
Sebagian besar dari perempuan-perempuan ini merupakan pekerja 
di sektor hiburan yang dibawa kesana untuk bekerja di karaoke dan 
rumah makan. Sebuah  studi mengenai pekerja seks di Papua 
menemukan bahwa 50 % pekerja seks dipusat hiburan  di Papua  
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berasal dari Sulawesi Utara “Safika dan Wiebel, 2001”. Juga banyak 
berita mengenai sejumlah gadis asal Sulawesi Utara yang di kirim 
ke Batam, Jakarta untuk bekerja di rumah bordir dan karaoke. 
Mereka  diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual yang 
kebanyakan berasal dari kabupaten di Sulawesi Utara antara lain: 
Minahasa, Tomohon, Manado, Langoan, Bolaang Mangondow, 
Amurang, dan Tondano).

- Pekerja Rumah Tangga-Internasional

Meski berita mengenai gadis yang diperdagangkan ke luar negeri 
lebih sedikit, ada sejumlah gadis dan perempuan  dari Sulawesi 
Utara yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai  
pramuwisma  di Malaysia, Hongkong dan Korea Selatan. 
Kebanyakan dari perempuan dan gadis ini berasal dari kepulauan 
sangihe. 

- Rute perdagangan dan Migrasi  

Melalui bandara Sam Ratulangi  yang memiliki layanan 
penerbangan Internasional  terbatas, antara lain dari dan ke 
Philipina dan Singapura. Setiap hari ada penerbangan domestik 
langsung dari dan ke sejumlah kota terbesar di Jawa dan Papua 
serta adapula layanan penerbangan dalam propinsi  yang  terbatas  
ke Ternate dan Ambon di Maluku.

j. Riau

- Bentuk-bentuk Perdagangan 

Pulau batam di Propinsi Riau merupakan daerah penerima bagi 
perdagangan domestik dan daerah transit bagi perdagangan 
Internasional. Juga ada sejumlah laporan terbaru mengenai 
perempuan asing yang bekerja dalam industri seks di Batam. Posisi 
pulau itu sangat strategis karena sangat dekat dengan Singapura 
dan Malaysia. Perdagangan domestik terutama berupa perdagangan 
perempuan dan gadis untuk pekerja  rumah  tangga  dan  mungkin  
untuk eksploitasi seksual. Batam memiliki  banyak penampungan 
buruh migran dimana para perempuan muda ditempatkan  hingga 
3 bulan lamanya sebelum di kirim ke luar negeri sebagai pembantu 
rumah tangga.

- Kerja Seks Komersial –Domestik



FENOMENA PERDAGANGAN ORANG... 

Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan... 93

Sebagai zona perdagangan bebas Batam memiliki banyak pabrik 
dan perusahaan serta di huni oleh banyak buruh migran dari 
seluruh Indonesia. Para agen terkadang  menggunakan janji untuk 
memberikan pekerjaan di salah satu dari sederetan pabrik agar 
dapat menarik buruh migran perempuan ke Batam, yang kemudian 
akan dijerumuskan ke dalam industri seks. Korban perdagangan 
untuk eksploitasi seksual komersial biasanya adalah perempuan 
yang  masih sangat muda antara 12 – 14  tahun, yang sudah
berhenti sekolah dan kebanyakan berasal dari dusun miskin di 
daerah pedesaan.

- Pembantu Rumah Tangga – Internasional

Pembantu rumah tangga asing terutama datang dari Sumatera 
Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka transit di  gudang dan 
penampungan yang dikelola oleh PJTKI di Batam sebelum dikirim 
ke Malaysia atau Singapura.  Begitu tiba di Batam, buruh migran 
perempuan akan ditaruh di penampungan yang dijalankan oleh 
PJTKI hingga 3 bulan lamanya. Kondisi di penampungan bisa 
amat buruk, tinggal di kamar-kamar yang penuh sesak serta di 
kurung di dalam penampungan dan hanya boleh pergi keluar 
dengan izin khusus. Semakin lama mereka ditahan disana akan 
semakin besar utang mereka untuk transportasi, tempat tinggal dan 
makan. Para gadis tidak diperbolehkan pulang ke kampung kecuali 
kalau mereka sudah melunasi utangnya. 

- Rute Perdagangan dan  Migrasi

Batam dapat di capai dengan mudah melalui udara, maupun laut. 
Batam memiliki bandara Internasional dan pelabuhan untuk kapal 
penumpang. Batam memiliki 5 terminal feri penumpang yang 
masing-masing berlokasi di Batu Ampar, Nongsapura, Sekupang, 
Telaga Opunggur, dan Waterfront City yang melayani jalur dari 
dan ke Singapura  juga berbagai tujuan di Malaysia.

k. Sumatera Utara

-     Bentuk bentuk perdagangan

Propinsi Sumatera Utara merupakan daerah pengirim, transit dan  
penerima bagi perdagangan manusia. Korban perdagangan berasal 
dari daerah pedesaan  di Sumatera Utara dan juga dari  propinsi 
lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perdagangan 
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di Sumatera Utara antara lain untuk eksploitasi seksual, pekerjaan 
Rumah Tangga, perburuhan anak dan adopsi bayi illegal.

-     Kerja seks  komersial- domestik.

Sebagian korban perdagangan untuk eksploitasi seksual dipaksa  
bekerja di kawasan lampu merah Sumatera Utara. Daerah tujuan  
antara lain adalah Kabupaten Bandar Baru, Deli Serdang, Sicanang, 
Belawan, Warung Bebek. Kendati demikian Sumatera Utara juga 
merupakan daerah pengirim dan transit. Korban melintasi 
pelabuhan Belawan sebelum diperdagangkan ke tempat lain, 
khususnya ke Tanjung Balai  Karimun, Batam dan Dumai.

Untuk eksploitasi seksual komersial,  pelaku perdagangan  memiliki 
metode untuk memperdayai korban. Pelaku mendatangi sejumlah 
desa untuk membujuk orang tua agar mengijinkan anaknya ikut 
bersama mereka dengan menjanjikan anak mereka pekerjaan  yang 
baik. Mereka  para korban akan dipaksa untuk menjadi pekerja 
seks,  guna membayar biaya yang  sudah  dikeluarkan untuk  
perekrutan dan  perjalanan mereka.

-    Kerja seks komersial dan pekerja rumah tangga-Internasional.

Sejumlah perempuan dari Sumatera Utara di kirim ke beberapa 
negara lain, khususnya ke Singapura dan Malaysia, dengan tujuan 
kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga. Para perempuan 
seringkali diyakinkan bahwa mereka akan berangkat ke luar negeri
untuk menjadi pembantu rumah tangga atau melakukan pekerjaan 
lain, namun kemudian ternyata mereka dipaksa untuk bekerja di 
industri seks.

-    Perburuhan  anak di Jermal.

Banyak anak  laki-laki yang diperdagangkan untuk bekerja di 
Jermal ILO-IPEC memperkirakan bahwa sebanyak 500 anak yang 
berusia antara 13-18 tahun kini bekerja di Jermal di lepas pantai 
Sumatera Utara (ILO-IPEC, 2001). Anak-anak itu di kontrak 
untuk bekerja selama tiga bulan dan selama itu mereka tidak boleh 
meninggalkan jermal. Korban perdagangan untuk jermal barasal 
dari daerah pedesaan di  luar Medan.

-    Adopsi ilegal di luar negeri.
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     Menurut sejumlah LSM, Kepolisian setempat di Medan, telah 
mengungkapkan beberapa kasus mengenai sejumlah bayi dari 
Sumatera Utara yang dijual untu adopsi ilegal di Malaysia. Pelaku 
perdagangan berencana untuk menjual  mereka ke keluarga 
keluarga di Malaysia seharga RP. 10 -20  juta  per bayi.

Tabel  2.1.  Pelaku  Perdagangan
Tujuan Dari ke

Kerja  seks komersial-
Domestik

Sumatera Utara, 
Sulawesi Utara, 
Jawa Barat,  Jawa 
Timur

Jodoh, Batam  Center, 
Nagoya di pusat kota 
Batam, penginapan
turis di sebelah utara 
Batam dan Pulau 
Tanjung Balai Karimun

Pembantu Rumah 
Tangga- Internasional

Jawa Timur, 
Sulawesi dan 
Sumatera Utara, 
Jawa Barat dan 
Jawa Timur

Malaysia dan Singapura

Kerja Seks Komersial-
Internasional

Sumatera Utara, 
Jawa Barat dan 
Jawa Timur

Malaysia dan 
Singapura

2. Rute Perdagangan Manusia Internasional – Negara  
Pengirim

Indonesia terkenal terutama sebagai negara pengirim untuk 
perdagangan manusia Internasional. Contohnya mengenai 
perdagangan perempuan dan anak ke Asia Tenggara, Timur 
Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara untuk dijadikan 
pekerja seks, pembantu rumah tangga, dan bentuk-bentuk kerja 
paksa lainnya dan perbudakan berkedok pernikahan.

3. Perdagangan Internasional – Negara  Penerima 

Selain menjadi negara pengirim muncul indikasi bahwa 
Indonesia mungkin juga menjadi negara penerima dan/atau transit 
untuk perdagangan manusia Internasional. Sejumlah artikel surat 
kabar menulis bahwa sejumlah perempuan dari sejumlah negara 
lain masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja seks. 
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Contohnya: pada bulan Oktober 2002, berbagai surat kabar 
melaporkan bahwa 34 warga negara Cina, dimana banyak di 
antaranya adalah pekerja seks, di deportasi karena salahgunakan 
visa mereka. Polisi menemukan keberadaan para perempuan itu 
setelah melakukan razia disebuah hotel dan pusat perdagangan 
Internasional (ITC=Intenational Trade Center), “Chinese Citizen, 
2002”.

Masih pada bulan yang sama, 5 perempuan Uzbekistan 
ditahan karena telah bekerja sebagai pelacur. Harian Jakarta Post
melaporkan bahwa kepolisisan tengah menyelidiki keberadaan 
suatu organisasi kriminal Internasional yang mengoperasikan 
sejumlah pekerja seks di Indonesia, antara lain para perempuan 
asing dari Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Taiwan, Spanyol 
dan Ukraina. 

Terakhir sebuah harian melaporkan bahwa 150 pekerja seks 
beroperasi di hotel-hotel di Batam propinsi Riau. Para perempuan 
itu kabarnya dari Thailand, Taiwan, China, Hongkong dan 
beberapa  negara  Eropa.

Pembahasan di atas memberikan tinjauan umum singkat, 
mengenai prevelensi, bentuk dan rute untuk perdagangan manusia 
di dalam dan dari Indonesia, juga sebagian dari faktor-faktor yang 
membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan 
manusia di Indonesia seperti: kemiskinan, upaya mencari nafkah, 
pendidikan yang rendah dan kebutaan, tradisi budaya, undang-
undang dan kebijakan yang bias gender, serta dampak korupsi.
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KONSEP PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN 
“KORBAN” PERDAGANGAN ORANG 

(HUMAN TRAFFICKING)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak akan ditemukan 
definisi apa itu “korban”. Sekalipun demikian KUHAP memuat 
sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan 
(pihak ketiga yang berkepentingan). Pada umumnya korban dapat 
dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik 
maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara 
emosional atau kerugian ekonomi. Korban juga mencakup orang 
tua dari seseorang yang menjadi korban kejahatan (human trafiking). 
Selanjutnya dengan istilah pihak ketiga yang dirugikan, 
dimaksudkan pihak korban yang telah mengajukan penggabungan 
gugatan ganti rugi perdata kedalam pemeriksaan Tindak Pidana 
sesuai dengan ketentuan pasal 98-101 KUHAP. 

Korban menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007 adalah 
seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, 
seksual, ekonomi, dan atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.
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Pedoman ini berlaku baik dalam kaitan dengan korban 
(saksi) maupun pihak yang dirugikan. Dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
dapat dimengerti siapa yang dimaksud dengan korban dari suatu 
Tindak Pidana (kejahatan).

Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban, 
khsususnya dalam konteks kejahatan trafiking, apabila 
dihubungkan dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
mengadopsi norma-norma yang termaktub di dalam Universal 
Declaration of Human Rights (1945) dan International convention on civil 
and political rights (ICCPR-1966), meskipun sudah banyak 
memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak 
tersangka/terdakwa, belum mencakup upaya-upaya bagi 
perlindungan kepentingan korban Tindak Pidana.

Suatu hal yang penting adalah karena korban Tindak Pidana 
trafiking kerap kali adalah juga sekaligus sebagai “pelaku” dalam arti 
luas sebagaimana dimaksud dari ketentuan pasal 55 KUHP dari 
sejumlah Tindak Pidana lain, yang langsung berkaitan dan
memungkinkan terjadinya kejahatan trafiking, misalnya mereka 
yang mencari pekerjaan pembantu runah tangga didalam dan diluar 
negeri kemudian menjadi “korban” karena mengalami eksploitasi 
dalam bentuk apapun, acapkali membuat dan selanjutnya 
menggunakan surat-surat identitas yang palsu (KTP atau Paspor) 
atau memalsukan umur mereka sekedar agar dapat dikirim dan 
diterima bekerja.

A. Prinsip-prinsip yang melandasi perlakuan terhadap 
korban

Prinsip yang melandasi perlakuan terhadap korban 
mencakup : 

 Perlakuan yang benar atau tepat (correct) tidak berprasangka 
buruk dan bila perlu personal.

 Penyediaan informasi kepada korban. Informasi harus 
diberikan dari tahap paling awal dan harus akurat, relevan dan 
jelas.

 Penghormatan/penghargaan terhadap privacy pihak korban.
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 Jaminan perlindungan keamanan pihak korban: kemananan 
korban dan keluarga korban serta teman-teman korban harus 
diutamakan.

 Penyediaan pendampingan dan bantuan apabila mungkin, 
termasuk perujukan korban pada Lembaga-lembaga Swadaya 
Masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan 
korban.

 Pendayagunaan secara maksimal dari semua kemungkinan yang 
ada dalam konteks pemeriksaan Tindak Pidana, untuk 
memberikan ganti kerugian kepada pihak korban.

 Adanya kebutuhan untuk memberikan perlakuan khsusus bagi 
anak-anak

Singkat kata korban harus diperlakukan dengan benar atau 
tepat sebagai manusia bermartabat.

B. Perlakuan yang wajar dan manusiawi (proper and 
respectful treatment)

Metode atau cara penyelidikan/penyidikan, investigasi, 
pengumpulan dan penafsian bukti-bukti harus meminimalisir 
intruksi terhadap korban tidak boleh merendahkan martabat 
korban. Khusus dalam kasus-kasus trafiking untuk kepentingan 
praktek pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, 
riwayat hidup korban, stigma pribadi pembawaan, yang diandaikan 
ada pada korban, serta riwayat pekerjaan terdahulu atau sekarang 
dari korban tidak boleh digunakan dan diajukan untuk melawan 
(memojokan) korban, atau digunakan untuk mengesampingkan 
pengaduan/laporan korban trafiking ataupun digunakan sebagai 
landasan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan 
terhadap tersangka/terdakwa pelaku  tindak  pidana trafiking, 
misalnya: seseorang pekerja seks komersial baik yang masih terlibat 
dalam praktek pelacuran maupun yang tidak, tetap berhak 
mendapatkan perlakuan dan dihargai sebagai manusia ketika 
berhadapan dengan hukum dan penegak hukum.
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C. Pemeriksaan korban

Melaporkan suatu kasus pidana bukan tanpa kosekuensi. 
Seketika korban membuat laporan atau pengaduannya, seharusnya 
ia tidak begitu saja mencabut keterangannya, dan dengan demikian 
menghentikan seluruh proses penyidikan maupun penuntutan yang 
sudah dimulai. Mengingat kenyataan bahwa kejahatan trafiking 
harus disikapi sebagai ancaman terhadap kepentingan umum. 
Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai 
suatu proses pidana. Oleh karena itu keterangan korban diproses 
secara profesional  dalam   arti  kehati-hatian dan cermat.

Pengambilan keterangan atau kesaksian korban Trafiking 
harus memenuhi standar sbb:

- Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh 
petugas yang terlatih secara khusus untuk menangani kasus 
trafiking, termasuk latihan khusus wawancara. Berhadapan 
dengan korban anak-anak, petugas yang menangani haruslah 
petugas yang secara khusus dilatih untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap anak- anak.

- Atas permintaan korban, maka petugas yang mengambli 
keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban 
(perempuan dengan perempuan).

- Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan dalam 
lingkungan atau suasana profesional yang tidak konfrontif dan 
tidak menyudutkan korban (non-judgmental).

- Jika korban mengajukan permohonan agar  ia didampingi, 
misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas LSM 
selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu 
harus dikabulkan.

- Korban setiap saat harus diperkenankan meninggalkan  ruang 
pemeriksaan, dalam pengambilan keterangan/kesaksian. Jika  
memungkinkan  tidak  boleh dilakukan lebih dari 2 jam.

- Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya haruslah 
bersifat tidak menyudutkan korban. Didalam kasus kasus 
trafiking pelacuran ataupun bentuk bentuk eksploitasi seksual 
lainnya, pertanyaan tentang riwayat seksual korban yang tidak 
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memiliki relevansi langsung dengan kasus yang sedang 
diperiksa tidak boleh diajukan: Jika diperlukan pada waktu 
pengambilan keterangan/kesaksian korban, haruslah 
disediakan penerjemah yang berkompeten dan berkualitas.



BAB VII

102 Prof. Dr, Hj. Rodliyah, SH., M.Hum.



BAB VIII

KEBIJAKAN HUKUM INTERNASIONAL 
DAN HUKUM NASIONAL TENTANG TINDAK  

PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Hingga kini terdapat berbagai ketentuan yang berkaitan 
(berhubungan) dengan perdagangan manusia. 

A. Ketentuan Hukum Internasional 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,Especially
Women and Children, Supplementing to the United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah 
dan  menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan 
Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB melawan Kejahatan 
Terorganisir Transnasional  tahun 2000,  yang kemudian biasa 
disebut Palermo Protokol, telah ditandatangani oleh Indonesia 
pada 12 Desember 2000). Kemudian dikutip menjadi Keputusan 
Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan 
Anak 

Pasal: 3  Palermo Protokol menyatakan bahwa:
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a. Perdagangan manusia adalah, Perekrutan, pengangkutan, 
transfer, penyembunyian dan penerimaan orang dengan ancaman 
atau menggunakan  kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, 
penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima 
pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasio. 
Eksploitasio mencakup eksploitasi pelacuran dari orang lain atau 
bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, 
servitude (perhambaan) atau  pengambilan organ tubuh.

b. Ijin dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud 
eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini  
menjadi tidak relevan dimana segala yang disebutkan dalam sub b 
paragraf (a) telah digunakan.

c. Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau 
penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap 
sebagai Trafiking (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal 
tersebut tidak melibatkan cara cara sebagaimana dipaparkan dalam 
sub paragrap (a) dari pasal ini.

d. Anak, adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. 
Dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai perdagangan 
(trafficking) anak, bila terdapat unsur unsur :

 Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau 
pengiriman atas seseorang yang umurnya belum mencapai 18 
tahun, dan untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan ke 
dalam prostitusi atau dalam bentuk bentuk eksploitasi seksual 
lainnya.

 Walaupun tidak selalu terkandung unsur unsur ancaman atau 
penggunaan  kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, 
penculikan, penipuan dan Pemberdayaan.

Dalam kaitannya dengan perdagangan anak, konvensi-konvensi 
Internasional yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum, adalah :

- Konvensi Hak Anak (1989), telah diratifikasi Indonesia 
menjadi Kepres Nomor 36 tahun 1990
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- Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang 
Penjualan  Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (2000), 
Indonesia telah menanda tangani protokol ini pada  tanggal  24 
September 2001.

- Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan (Convetion On The Elimination Of All Forms Of 
Discrimination Agains Woman) 1979,  telah diratifikasi Indonesia 
menjadi UU RI Nomor 7 tahun 1984

- Konvensi 28 DenHaag  tentang Aspek Perdata Penculikan  
anak Internsional (1980). Indonesia adalah salah satu anggota 
konferensi DenHag  Nomor. 29  tentang akses Internasional 
terhadap keadilan

- Konvensi PBB Melawan Kejahatan Trans Nasional 
Terorganisasi      (Konvensi Palermo 2000). Indonesia belum 
meratifikasi konfensi ini

- Lampiran II Protokol untuk mencegah, menanggulangi dan 
menghukum perdagangan manusia, khususnya  wanita dan 
anak-anak, sebagai supplemen untuk Konvensi PBB melawan 
kejahatan transnasional terorganisasi (Protokol Perdagangan 
Manusia Palermo – 2000).

- Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk 
Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Indonesia telah meratifikasi  Konvensi  ini menjadi UU. RI 
Nomor 1 Tahun 2000.

B. Ketentuan Hukum Nasional

1. Ketentuan dalam KUHP yang berhubungan kejahatan 
perdagangan  orang (Human   Trafiking) : 1

Pasal 297 KUHP :

Memperdagangkan perempuan dan anak  laki-laki  yang 
belum dewasa, di  hukum penjara selama lamanya 6 tahun.

                                                
1 Pedoman Untuk  Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana dan perlindungan terhadap  

korban, op cit  hal 67
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Definisi kejahatan perdagangan manusia (human trafiking) 
didalam  Pasal 297 KUHP ini bermakna luas, karena juga dapat 
meliputi setiap perbuatan untuk membawa (menyerahkan) seorang 
perempuan atau anak laki-laki kedalam situasi pelacuran,  termasuk  
didalamnya.

Di dalam Yurisprudensi  yang juga masih merujuk pada 
ketentuan hukum pidana, menunjukkan bahwa perdagangan 
manusia dapat dipahami sebagai :

- Setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau 
menyerahkan seseorang perempuan (termasuk perempuan 
belum dewasa) atau seorang laki-laki belum dewasa ke dalam 
praktek pelacuran. Dengan pemahaman tersebut, maka bagi 
perempuan dewasa maupun laki laki dan perempuan belum 
dewasa dapat menjadi korban kejahatan  trafiking. Adapun 
makna dari kata menyerahkan/membawa tersebut 
mengimplikasikan “dolus” dalam segala bentuknya, termasuk 
dolus evantualis. Adapun pengertian belum dewasa, sejak 
berlakunya UU Perlindungan Anak (UU. Nomor 23 Tahun 
2002), seorang anak  yang di anggap belum dewasa apabila 
belum genap berumur 18 tahun.

- Sama halnya dengan melakukan perdagangan  perempuan ialah 
setiap orang yang mendorong orang lain untuk melacur dengan 
tekanan (dures), atau tindak kekerasan lainnya atau dengan 
menggunakan ancaman terkanan atau dengan 
menyalahgunakan kedudukan sosial dirinya atau korban yang 
muncul dari hubungan  actual atau dengan tipu daya, 
melakukan sesuatu perbuatan yang diketahuinya atau patut 
diduganya akan membawa orang lain ke  dalam pelacuran.

Untuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan  trafiking (Pasal: 
297 KUHP) adalah enam tahun penjara.

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999  tentang HAM, pada 
Pasal: 65 menyatakan bahwa: sertiap anak berhak untu 
memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan 
seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai 
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya. Tapi tidak dicantumkannya  apa  hukuman bagi 
pelanggar pasal ini dan/atau kaki tangannya. Walaupun telah 
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dinyatakan secara eksplisit, dan karenanya telah 
dikriminalisasikan tidak  ditemukan definisi resmi trafiking 
terkandung dalam Pasal: 297 KUHP dan UU. HAM Nomor 39 
Tahun 1999, membuat pasal-pasal ini tidak menyediakan 
perlindungan bagi korban atau saksi-saksi lain, konvensasi 
untuk korban, serta  aspek-aspek penting lain dalam peraturan 
penanggulangan trafiking yang  direkomendasikan dalam 
standar-standar Internasional  

Akan tetapi dapat dijatuhkan pidana tambahan (Pasal 298 (2) 
KUHP), jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan 
seperti tersebut dalam Pasal: 292-297 KUHP, dalam 
melakukan pekerjaannya, maka hak untuk melakukan pekerjaan 
itu  dapat dicabut  (Pasal 35 (1) - (5) KUHP) Hak-hak yang 
dapat dicabut ialah: hak untuk mendapatkan segala jabatan atau 
jabatan tertentu, hak untuk masuk Angkatan Bersenjata, hak 
untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.              

Trafiking adalah kejahatan yang kompleks, dapat terdiri dari 
atau mencakup ragam unsur yang bersama-sama membentuk 
tindak pidana trafiking. Hal ini berarti bahwa trafiking dapat di 
pandang sebagai suatu kesatuan untuk pidana Pasal : 297 
KUHP, namun juga dapat dipecah-pecah  ke dalam unsur-
unsur berkenan dengan cara yang digunakan pelaku dan hasil 
akhirnya berupa kerja paksa atau praktek perbudakan. Untuk 
ketentuan pidana selain dari Pasal: 297 KUHP, yang dapat 
diterapkan adalah pasal-pasal seperti berikut : 

2. Kejahatan terhadap kesusilaan/eksploitasi seksual

Sekalipun prostitusi bukan tindak kriminal menurut KUHP, 
namun mendapatkan keuntungan dari memprostitusikan orang 
lain, merupakan kriminal. Beberapa  pasal KUHP yang berkaitan 
dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan dewasa dan anak 
(laki-laki atau perempuan) dapat digunakan untuk membawa kasus 
kasus trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual ke proses peradilan 
seperti dalam  pasal-pasal :

a. Pasal 285 KUHP: barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh 
dengan dia diluar perkawinan, di ancam  karena melakukan 
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perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Kekerasan atau ancaman kekerasan sedemikian rupa sehingga 
dapat diduga si perempuan menyerah dan menyerahkan diri untuk 
disetubuhi. Menurut Pasal: 89 KUHP : kekerasan mencakup juga 
perbuatan membuat seseorang menjadi  atau berada dalam keadaan 
tidak berdaya atau pingsan.

b. Pasal 287 KUHP : diancam dengan pidana paling lama 9  
tahun penjara, barang siapa bersetubuh dengan seorang 
perempuan di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya 
harus di duga bahwa umurnya belum  15 tahun, atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu di kawin. Penuntutan 
hanya atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan belum sampai 
12 tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada  Pasal 291 
KUHP dan Pasal 294 KUHP.

c. Pasal 289 KUHP: Barang siapa  dengan  kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana 
penjara  paling lama 9 tahun, karena melakukan perbuatan cabul 
yang menyerang kehormatan kesdusilaan.

d. Pasal 290 KUHP: tentang perbuatan asusila yang dilakukan 
terhadap orang yang tidak berdaya, dihukum dengan hukuman 
penjara selama 7 tahun.

Apabila salah satu kejahatan sebagai diterangkan dalam Pasal : 290 
KUHP,  mengakibatkan korban luka berat diancam dengan pidana 
penjara paling lama 12 tahun,  dan bila mengakibatkan  korban 
meninggal, di ancam pidana  paling lama 15 tahun.

e. Pasal: 293 (1) KUHP: barang siapa dengan memberi atau   
menjanjikan uang atau barang atau dengan penyesatan sengaja 
menggerakkan seseorang  yang belum cukup umur dan baik 
tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia, pada hal tentang belum cukup 
umurnya diketahui atau selayaknya harus diduga, di  ancam dengan 
pidana  penjara paling lama 5 tahun.

Pasal: 293 (2) KUHP : Penuntutan hanya dapat  dilakukan atas 
Pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
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f. Pasal: 296 KUHP:  memudahkan perbuatan cabul sebagai mata 
pencaharian/pekerjaan atau kebiasaan. Barang siapa dengan  
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul  
dengan orang lain dan  menjadikannya sebagai pencaharian atau  
kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 
bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

g. Pasal: 298 KUHP:  sebagai akibat dari kejahatannya, hak 
perwalian penjualan anak atas anak tersebut dapat dicabut, juga hak 
untuk melakukan pencaharian dibidang tersebut.

h. Pasal: 506 KUHP:    diancam dengan pidana  kurungan  paling 
lama 1 tahun, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan 
cabul seseorang perempuan dan menjadikan sebagai pencaharian.

3. Mempekerjakan orang dibawah umur sebagai pengemis 
atau pekerjaan berbahaya

Pasal: 301 KUHP:  

Barang siapa  membeli atau menyerahkan kepada orang lain 
seorang anak yang ada di  bawah kekuasaannya yang sah  dan  
umurnya kurang dari 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak  itu 
akan di pakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan 
yang berbahaya atau dapat merusak kesehatannya, diancam dengan 
pidana  penjara paling lama  4  tahun.

Ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk 
memerangi  trafiking terhadap anak-anak. Beberapa pasal yang 
disebutkan diatas tentang eksploitasi seksual, khusus   pada 
eksploitasi anak dibawah umur. Misalnya usia minimum 
diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dinyatakan 15 tahun 
untuk jenis-jenis kerja biasa dan 18 tahun  untuk kerja yang 
membahayakan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO Nomor 
138 Tahun 1973 tentang usia minimum diperbolehkan  bekerja 
dengan UU Nomor 20 Tahun 1999.  Pasal 3 Konvensi ini 
menyatakan bahwa: usia minimum untuk diperbolehkan masuk 
kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau 
karena keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu harus dilakukan, 
mungkin membahayakan kesehatan, keselematan atau moral  orang 
muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun. Berdasarkan peraturan ini, 
memperkerjakan anak umur dibawah 15 tahun untuk tujuan 
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apapun akan di anggap illegal. Untuk trafiking anak-anak dengan 
tujuan pengemisan, KUHP melarang siapapun untuk melibatkan 
anak-anak dalam pekerjaan mengemis  atau pekerjaan-pekerjaan 
bahaya lainnya.

4. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.

a. Perdagangan budak belian 

Pasal: 324 KUHP 

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain 
menjalankan perdagangan budak atau melakukan perbuatan 
perdagangan budak atau dengan sengaja turut  secara langsung atau 
tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas diancam 
dengan pidana penjara  paling lama 12 tahun.

Tujuan dari ketentuan ini adalah mencegah eksploitasi 
manusia. Ketentuan tentang perdagangan budak belian ini dapat di 
pandang sebagai bentuk umum (generalis) dari bentuk khusus 
perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (Pasal: 297 KUHP).

Dalam kenyataan perbudakan telah dihapuskan menurut 
hukum (pelanggaran terhadap hak asasi manusia), tetapi tidak 
berarti bahwa praktek  perbudakan tidak adalagi terjadi.  
Perbudakan atau kerja paksa juga di larang  menurut hukum  
ketenagakerjaan.

b. Penculikan 

Pasal: 328 KUHP

Barang siapa  membawa pergi seseorang dari tempat 
kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud 
untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah 
kekuasaannya  atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan 
dia dalam keadaan sengsara, di ancam karena  penculikan  dengan  
pidana  penjara paling lama 12 tahun. 

c. Membawa pekerja ketempat kerja lain dari  yang   
diperjanjikan 

Pasal: 329 KUHP 
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Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut 
orang ke  daerah lain, pada hal orang itu telah membuat perjanjian 
untuk bekerja di  suatu tempat tertentu, di ancam dengan pidana 
penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan ini mengkiriminalisasikan 
perbuatan membawa dengan sengaja dan dengan melawan hak, 
buruh/pekerja ke  tempat lain berbeda dari yang tertuang dalam 
perjanjian kerja (kontrak kerja).

d. Melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan 
yang berhak  

Pasal : 330  KUHP

Barang siapa   dengan sengaja menarik seseorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang 
ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang 
berwenang untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama 
7 tahun Pasal 330 (2) KUHP: bilamana dalam hal ini dilakukan tipu 
muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana 
anaknya belum cukup umur 12 tahun, dijatuhkan  pidana penjara 
paling lama 9 tahun. Ketentuan ini melindungi kepentingan orang-
orang yang memiliki kuasa yang sah (orang tua, wali) atas anak-
anak dibawah umur. Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak, maka di maksud anak 
adalah anak yang belum berumur  18  tahun.

e. Menyembunyikan atau mencabut orang yang belum 
dewasa dari penyidikan (perampasan kemerdekaan)

Pasal 331 KUHP : 

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang 
belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari 
kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya  
atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau 
dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat  kehakiman 
atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 
tahun atau jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun dengan pidana 
penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan ini mengkriminalisasikan 
dua perbuatan: yaitu “dengan sengaja menyembunyikan orang yang 
belum dewasa yang dicabut dari kuasa yang sah atasnya, dan 
menyembunyikan orang yang belum dewasa dari penyidikan 
kepolisian  atau kejaksaan.”
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Pasal 333 (1) KUHP :  

Barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum merampas 
kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan 
kemerdekaan yang demikian,  diancam  dengan  pidana  penjara 
paling lama  8 tahun.

Pasal 333 (4) KUHP: 

Pidana yang ditentukan  dalam pasal ini berlaku juga bagi orang 
yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan 
kemerdekaan yang melwan hukum. Berkenan  dengan perampasan 
kemerdekaan calon tenaga kerja (UU Nomor 39 Tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia 
(TKI)  diluar negeri.

f. Melarikan perempuan 

Pasal 332 (1) KUHP  

Di ancam dengan pidana penjara : Ke-1: Paling lama 7 tahun, 
barang siapa membawa pergi seorang  perempuan yang belum 
cukup umur,  tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi 
dengan persetujuannya  dengan maksud untuk  memastikan 
penguasaannya terhadap perempuan itu  baik di dalam maupun 
diluar pernikahan.

Ke-2: Paling lama 9 tahun barang siapa membawa pergi seorang  
perempuan  dengan tipu muslihat, kekerasan atau  ancaman 
kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya 
terhadap  perempuan itu, baik  di dalam maupun di luar 
pernikahan.

g. Penganiayaan  

Pasal 351(1) KUHP:  

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun  8 bulan atau denda paling banyak Rp.300,- Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas tubuh dan 
integritas manusia.

h. Penipuan 

Pasal 378 KUHP:  
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Barang siapa  dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melwan hukum dengan memakai 
nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang ataupun menghapuskan piutang, di ancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 tahun. Ketentuan ini melindungi kebendaan 
orang, dan ketentuan ini juga. Menjadi relevan misalnya berkaitan 
dengan ikhwal penjeratan utang  atau kerja paksa. Tipu daya 
digunakan untuk menempatkan orang dalam posisi rentan dan 
kemudian mengalami penyerahan utang atau dipaksa  kerja tanpa 
upah. 

5. Pelanggaran ketertiban umum  

Pasal : 506 KUHP

Tentang muncikari (soutneur): barang siapa menarik keuntungan 
dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan sebagai 
pencaharian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1 
tahun. Ketentuan ini mengkriminalisasi orang yang mengambil 
keuntungan dari pelacuran perempuan.

6. Memalsukan Surat  

Pasal: 263(1) KUHP :

Barang siapa membuat surat palsu  atau memalsukan surat  
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan  atau pembebasan 
hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti  dari  suatu hal, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut  seolah-olah isinya benar atau tidak di 
palsu, di ancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan 
kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama 6 tahun Tindakan pemalsuan surat-surat (membuat atau 
menggunakan surat palsu) dikaitkan dengan kejahatan trafiking,  
dapat terjadi dalam hal membuat keterangan palsu atau 
memberikan keterangan  yang  tidak benar mengenai identitas diri 
antara lain: memakai nama palsu, umur/tanggal lahir palsu, tempat 
tinggal, keterangan medis keterangan miskin, pengakuan seorang 
anak sebagai anaknya sendiri pada hal dia bukan ayah dari anak itu. 
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Bahwa perbuatan semacam memberikan identitas  
palsu/keterangan palsu tersebut, dimaksudkan seorang yang akan 
menjadi korban  kejahatan trafiking. 

C. Ketentuan ketentuan pidana diluar  KUHP,  terkait 
trafiking

1. Eksploitasi  Tenaga Kerja

Hukum ketenagakerjaan nasional memberikan beberapa 
perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jumlah jam kerja 
perminggu, hari libur, cuti sakit dan gaji minimum. Pasal-pasal ini 
dapat diterapkan untuk penuntutan kasus trafiking, khusus kasus-
kasus yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Pasal-pasal ini dapat 
ditemukan dalam UU  Nomor  1 Tahun 1951, tentang pernyataan 
pemberlakuan undang-undang tenaga kerja Nomor 12 Tahun 
1948, misalnya: bagian VI pasal 10 tentang waktu kerja dan waktu 
istirahat menyatakan: “buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan 
lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, dan harus 
diperbolehkan setidaknya 1 hari istirahat dalam seminggu“ Pasal ini 
dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus  trafiking yang 
mengandung pelanggaran ketenaga kerjaan, khususnya dalam kasus 
kasus trafiking pembantu rumah tangga  (PRT) di mana 
pelanggaran semacam ini sering terjadi.

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004  tentang 
Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri :

Penempatan TKI  secara illegal

Pasal 102 (1) :  

Di pidana  dengan pidana penjara paling singkat  2 tahun 
dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2 
Milyar dan paling banyak Rp. 15  Milyar, setiap orang :  

- Menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 (orang perorangan di larang 
menempatkan TKI diluar negeri).

- Menempatkan calon TKI tanpa ijin (pasal 12).
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- Menempatkan calon TKI pada jabatan atau pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai nilai kemanusian dan norma-norma 
kesusilaan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal  30 UU ini.

Ketentuan ini mengkriminalisasikan sejumlah perbuatan 
yang melanggar aturan berkenan dengan penempatan TKI.

Pasal 103 (1) : 

Di pidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 tahun 
dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1 Milyar 
dan paling banyak Rp. 5 Milyar, setiap orang : 

- Menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana  
maksud pasal 51.

- Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak 
manusiawi selama masa penampungan, sebagaimana maksud 
pasal 70 ayat (3) UU ini. Ketentuan ini mengkriminalisasi 
sejumlah perbuatan yang melanggar aturan berkenan dengan 
penempatan TKI. 

Pasal 104 (1) : 

Di pidana dengan pidana kurungan paling singkat  1 bulan 
dan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-  setiap orang :

- Menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana 
disyaratkan dalam pasal 24

- Menempatkan TKI diluar negeri untuk kepentingan 
perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri,  
sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (1).

- Menempatkan TKI  diluar negeri yang tidak memiliki KTKLN, 
sebagaimana  dimaksud dalam pasal 64 UU ini.

3. UU Nomor   23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan 

Ketentuan  dari UU tentang Kesehatan ini tidak  secara  
spesifik merujuk pada trafiking, namun dalam kenyataan 
mengkriminalisasi perbuatan trafiking  untuk  tujuan  jual beli 
organ tubuh manusia.
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Transpalantasi organ tubuh dengan tujuan komersil

Pasal : 80 (3): 

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan 
tujuan komersial dalam pelaksanaan transpalantasi organ tubuh 
atau jaringan tubuh atau transfusi darah, sebagaimana di maksud 
dalam pasal 33 pasal 35, di pidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 tahun dan pidana denda  paling  banyak Rp. 300.000.000,-

Pasal: 80 (a) : 

Barang siapa  yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan 
sengaja melakukan transpalantasi organ dan atau jaringan tubuh 
sebagaimana di maksud dalam  pasal 34 (1), di pidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda Rp. 
140.000.000,-.

Hal tersebut berhubungan dengan kejahatan trafiking dengan 
motifasi komersial  (jual beli) organ tubuh manusia.

4. UU  Nomor  23 Tahun 2002,  tentang Perlindungan  Anak 

Pasal : 1 

Anak  (belum dewasa) adalah seseorang  yang usianya belum  
mencapai 18 tahun. Perkawinan tidak mengubah status 
ketidakdewasaan si anak UU perlindungan anak 
mengenyampingkan semua ketentuan lain, berkenan dengan 
penetapan  usia  dewasa. 

a. Penelantaran  kekejaman dan adopsi

Pasal  77b  UU  Nomor  23  Tahun  2002 :  

Setiap  orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:  
penelantaraan terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,-

b. Membiarkan anak dalam situasi darurat

Pasal: 78 UU Nomor  23  Tahun  2002 
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Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak  
dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal: 60, anak 
yang  berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas 
dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif 
lainnya (napzah), anak korban penculikan, anak korban 
perdagangan atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal: 59,  pada hal anak  tersebut memerlukan pertolongan 
dan harus di bantu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.-

c. Adopsi / pengangkatan anak 

Pasal: 79 UU Nomor 23 Tahun 2002  

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang 
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam 
pasal: 39 (1), (2), dan (4), di pidana dengan pidana penjara paling  
lama  5  tahun dan  atau  denda  paling banyak  Rp. 100.000.000,-

d. Tindakan  kekejaman  kekerasan  terhadap anak 

Pasal: 80 (1) UU  Nomor  23  Tahun  2002  

Setiap orang yang melakukan  kekejaman, kekerasan atau 
ancaman  kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, di pidana
dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda 
paling banyak Rp. 72.000.000,-

Pasal 80 (2) UU  Nomor  23  Tahun  2002 : 

Dalam hal  anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), luka 
berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun, dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

Pasal : 80 (3) UU Nomor  23  Tahun  2002   

Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam  ayat (2) mati, 
maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-

Pasal : 80 (4) UU Nomor 23 Tahun  2002 
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Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1), (2), dan (3), apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

e. Kekerasan dengan tujuan hubungan seksual

Pasal 81 (1) UU Nomor  23  Tahun  2002 

Setiap  orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengan pelaku atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,-  dan paling sedikit  Rp. 
60.000.000,-

Pasal: 81 (2) UU Nomor 23  Tahun  2002 

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak  
melakukan persetubuhan dengannya  atau dengan orang lain.

f. Perdagangan, jual  beli, penculikan

Pasal: 83 (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau dijual, di pidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-

g. Eksploitasi   Ekonomi dan Seksual

Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 

Setiap orang mengeksploitasi eksploitasi  ekonomi  atau 
seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-
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5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang   
Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga 
(PKDRT)  

a. Kekerasan fisik 

Pasal 44 ayat (1) :  

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 
dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5 huruf a, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

Pasal 44 ayat (2) : 

Dalam hal dalam perbuatan sebagaimana  di maksud pada 
(1), mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling 
banyak Rp. 30.000.000,-

Pasal 44 ayat (3) : 

Dalam hal  perbuatan sebagaiamana di maksud  pada ayat 
(2), mengakibatkan  matinya korban, di pidana dengan pidana 
penjara 15  tahun atau  denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

Pasal 44 (4) : 

Dalam hal perbuatan sebagaimana pada (1) dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling  lama 4 bulan atau denda paling  banyak Rp. 
5.000.000,-

b. Kekerasan psikis :

Pasal 45 (1): 

Setiap orang  yang melakukan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana  di maksud  dalam  Pasal : 5 
huruf b, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 
denda paling banyak Rp.9.000.000,-

Pasal 45 : 
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Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada  ayat(1), 
di lakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 
3.000.000,-

Ketentuan dari Pasal 52 : 

Menentukan bahwa penuntutan atas tindak pidana ex Pasal: 
45 ayat (2), suami melakukan kekerasan terhadap isteri, hanya 
mungkin jika ada pengaduan  resmi.

c. Kekerasan  seksual  :

Pasal 46 ayat (1): 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana di  maksud  Pasal 8 huruf a, di pidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 
36.000.000,-. Penuntutan atas dasar pasal ini (suami melakukan 
kekerasan terhadap isteri)  hanya mungkin jika ada pengaduan 
resmi.

Pasal  47 ayat (2): 

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal: 8 huruf b, di pidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 
tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,-  atau denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,-

d. Menelantarkan orang dalam rumah tangga.

Pasal 49 : 

Di pidana  dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,-  setiap orang :

o menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah  tangganya 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal : 9 ayat (1)

o menelantarkan orang lain sebagaimana maksud pasal : 2
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6. Undang-undang RI  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Azas Manusia (HAM)

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 
perdagangan anak serta berbagai bentuk dari penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika dan zat aditiktif  lainnya  (pasal 65).

7. UU RI  Nomor   23  Tahun  2002  tentang Perlindungan 
Anak 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, di Pidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan 
paling sedikiit Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)  (pasal 
83).

8. UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi, Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah, 
tindakan yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-
undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita 
dan eksploitasi pelacuran (pasal 6).

Dari ketentuan hukum nasional yang ada (substansi hukum, 
legal sub tance), dapatlah dilihat bahwa ketentuan tersebut belum 
menangkap kompleksitas persoalan traficking. Oleh karena itu 
dibutuhkan sebuah sistem hukum yang secara khusus mampu 
menjawab persoalan trafiking.Sejalan dengan itu PBB (Unicef, Guide 
lines For he Protection of Rights of Chilldren Victims of Trafficking -2003) 
telah merekomendasikan prinsip-prinsip HAM dan perdagangan 
manusia, antara lain : 

a. Keunggulan HAM 

Antara lain merekomendasikan :
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Hak azasi korban sebagai pusat dari segala upaya mencegah dan 
memberantas perdagangan manusia serta untuk melindungi, 
membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban.

Negara, dibawah hukum Internasional memiliki tanggungjawab 
untuk bertindak mencegah, mengusut, dan menuntut para oknum 
pelaku perdagangan manusia serta membantu melindungi orang-
orang yang diperdagangkan. 

Langkah-langkah haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan 
martabat manusia khususnya korban.

b. Mencegah perdagangan manusia 

Antara lain merekomendasikan strategi-strategi yang diarahkan 
untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju 
pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahannya. 

c. Perlindungan dan bantuan 

Antara lain menekankan :

- Orang-orang diperdagangkan tidak seharusnya ditahan, dituduh 
atau di tuntut karena ketidaksahan kedatangan mereka atau 
ketidaksahan status mereka bertempat tinggal di negara transit dan 
di negara tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam aktifitas yang 
tidak sesuai hukum, sepanjang keterlibatan tersebut merupakan 
konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang 
diperdagangkan.

- Negara mesti menjamin bahwa orang-orang yang 
diperdagangkan terlindungi dari eksploitasi/pemerasan dan 
kejahatan lebih lanjut, bahwa mereka memiliki akses untuk 
memperoleh perawatan fisik dan psikologis  secara  memadai.

d. Kriminalisasi, hukuman dan ganti rugi.

Antara lain menekankan bahwa negara harus secara efektif 
memeriksa, mengusut dan bertindak sebagai hakim terhadap kasus 
perdagangan manusia, termasuk komponen-komponen 
tindakannya dan hal-hal yang berhubungan terlepas apakah 
dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah atau bukan.
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