
 

i 
 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI KORBAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  

 

SKRIPSI 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Oleh 

Angga Putra Mahardika 

 8111413263  

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama  : Angga Putra Mahardika 

NIM  : 8111413236 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI KORBAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” adalah hasil karya saya 

sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan 

dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap 

mempertanggungjawabkan secara hukum.  

 

 

Semarang, 09 Februari 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 Angga Putra Mahardika 

NIM. 8111413263 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

 

Nama  : Angga Putra Mahardika 

NIM  : 8111413263 

Program Studi : Ilmu Hukum (S1) 

Fakultas : Hukum 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive 

Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: 

 

“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL 

DI LUAR NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ORANG” 

 

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 

Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih 

media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, 

dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 Dibuat     : Semarang 

 Pada tanggal  : 9 Januari 2020 

Yang menyatakan, 

 

Angga Putra Mahardika 

NIM. 8111413263 

 



 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Jadikan Setiap Tempat Sebagai Sekolah dan Jadikan Setiap Orang Sebagai Guru 

(Ki Hajar Dewantara) 

Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri. 

(Aristoteles) 

Setiap orang memiliki jalan kesuksesan masing-masing. 

(Penulis) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Orang tuaku tercinta Maryam Chotijah dan 

Untung Tugiono.  

2. Seluruh sahabat yang selalu memberi 

dukungan. 

3. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (ILEGAL) 

DI LUAR NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ORANG” dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk 

melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

Penyelesaian penelitian dengan tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai 

pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas  Negeri 

Semarang. 

3. Anis Widyawati, S.H., M.H. sebagai penguji utama, Dr. Indah Sri Utari, S.H., 

M.Hum sebagai penguji I, dan Sonny Saptoadjie, S.H., M.Hum. sebagai 

Penguji II sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan 

kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Rodli, S.Pd., M.M., selaku Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI 

Jawa Tengah sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

5. Keluarga besar UNIT PERADILAN SEMU, Alumni dan senior Mas Romy 

Gumilar, Bang Agustin Lamatsi Hutabarat, Mas Denny Ardiyansyah, Bang 



 

vii 
 

Salomo Tarigan, Bang Adi, Bang Bolmer, Bang Jube, Ka Tiara, Bang Rudi, 

Mas Rizki, Bang Rendy Andhika, Bang Dimas Estu, Bang Sigit, Kak Aya, 

Bang Pandu, Bang Husen Alfarisy, Bang Muhammad Hafidz Habibie, kak 

Nur Zahara Fardani, kak Hafizha, kak Chika Marsha, Kak Fitria Khorunnisa, 

Bang Sofyan Anshori Rambe, Bang Dimas Bayu M, kak Laili, Bang Artan, 

dan Bang Adiyansyah. 

6. Sahabatku tercinta angkatan 2013 UNIT PERADILAN SEMU, Revie 

Rachmansyah Pratama, Riadi Prabowo, Alldian Dwi Juliansyah, Martin Adil 

Riko Harefa, Sultan Fauzan Hanif, Bayu Aji, Wahyu Nur Dwi Wijayanto, 

Angga Putra Mahardika, Desy Wulandari, Eka Fatmawati, Naila Zulfaa, 

Maftuhah, Elza Devi F.S, Ana Guna Maryana, dan Gianefi Safitri. 

7. Adik-adikku tersayang angkatan 2014 UNIT PERADILAN SEMU, Agam 

Barep S, Stella Pangestu, Suparjo, Ridwan Tri Handoko, Idhar Dhani, 

Nasiyatul Laili, Selexta Apriliani, Nina Ayu, Sucitra Indah Sari, Dyah Ayu 

Adiningtyas, Andryane Balkis Raysa, Diani Juliani, Akbar Maruf, dan  Van 

Basten. 

8. Adik-adikku tersayang angkatan 2015 UNIT PERADILAN SEMU, 

Muhammad Bahtiyar, Arif Budiman, Sofyan, Abed Nego, Ahmad Nizar, 

Tiara Listyani Putri, Rena Budiarti, Umi Farida, Winda Saputri, Ana Wahyu 

Hassan, Lina Wahyu, Eka Candra, Listiana Citra, Putri Ratnasari, Sidma Mun 

Sesri, Lulu Laila, Afada Hauna, Anisa Ribut, Anandya, dan Fadli Rabbi. 

9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu. 



 

viii 
 

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah 

SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

  

 Semarang, 9 Januari 2020 

 

 

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ABSTRAK 

 

Mahardika, Angga, Putra. 2020. Perlindungan Hukum Pekerja Migran 

Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Sonny Saptoajie W, S.H., M.Hum. 

Kata Kunci: perlindungan hukum, pekerja migran Indonesia. 

 

Fungsi dari perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri 

adalah untuk memenuhi hak asasi para  pekerja migran Indonesia secara adil dan 

terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam 

melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Kepentingan pekerja migran Indonesia 

dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas proteksi dan nasional pasif RKUHP 

Indonesia 2019. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai 

dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada 

penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak 

mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di 

luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah 1). Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja 

migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang sudah bersifat komprehensif? 2). Apakah bentuk, mekanisme, 

dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di 

luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI 

Jawa Tengah sudah bersifat komprehensif? 

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

yuridis-empiris. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. 

Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan studi 

kepustakaan. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data, dengan 

menggunakan sumber, metode dan teori. Analisis data lebih menekankan pada 

bahan hukum sekunder. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 

Luar Negeri (UU PMI), pelindungan yang diberikan kepada para korban tindak 

pidana perdangangan orang mecakup pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban 

tindak pidana perdangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan. 

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi 

korban tindak pidana perdagangan orang oleh BP3TKI Jawa Tengah yang paling 

utama adalah pemulangan terhadap para korban. Selain itu, pihak BP3TKI juga 

melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak 

pidana perdangan orang. Dalam melakukan upaya pelindungan, pihak BP3TKI 

Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian setempat, 

BNP2TKI, serta perwakilan negara Indonesia yang ada di negara penempatan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara peraturan perundang-

undangan nasional, perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri 
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sudah diakmodir. Namun dalam implementasinya pemerintah Indonesia tidak bisa 

bekerja secara maksimal tanpa adanya bantuan dari pihak negara penempatan. Hal 

ini harus didukung oleh kerjasama internasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga 

negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan saat 

ini, Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk 

pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan daya tarik 

upah yang besar di luar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi. 

untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, tentu memiliki 

prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan.  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia 

adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah 

melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 

Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, istilah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan 

adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara 

yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap Pekerja 

Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa 
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perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a). 

menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga 

negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b). menjamin pelindungan 

hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dewasa ini juga sudah 

diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-

tiap Negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan 

hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia 

dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan 

warga Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum 

Negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri. Asas proteksi dan 

nasional pasif juga sudah termuat didalam RKUHP Indonesia 2019. Dalam 

Pasal 5 yang mengatur mengenai asas proteksi dan asas nasional pasif pada 

pokoknya menyatakan bahwa warga negara Indonesia dimasukkan ke dalam 

salah satu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga 

ketentuan pidana dalam undang-undang dapat berlaku untuk itu.  

 Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak 

asasi para  pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan 

melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di 

luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai 

dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada 

penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang 
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tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara 

ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas.   

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan luar biasa. Wujud 

perdagangan manusia yang marak terjadi antar negara adalah pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Menurut data Direktur Jenderal 

Imigrasi Indonesia, bahwa kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat 

yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Modus-modus 

yang dilakukan cukup banyak, antara lain penggunaan paspor di luar 

prosedur, dan penyalahgunaan paspor (Purbaya, 2018, 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4352551/rawan-terjebak-

human-trafficking-6072-permohonan-paspor-ditunda, diakses 3 Oktober 

2019). 

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan 

transnasional. Tindak Pidana Perdagangan Orang umumnya dilakukan 

dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa 

pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan 

bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai 

ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat 

sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan 

solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang 

diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di 

sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus dan mau 

dipekerjakan dengan dibayar upah yang relatif rendah serta tidak memerluka 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4352551/rawan-terjebak-human-trafficking-6072-permohonan-paspor-ditunda
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4352551/rawan-terjebak-human-trafficking-6072-permohonan-paspor-ditunda
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perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker (pelaku) 

terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. (Henny Nuraeny, 2011) 

Dilihat dari segi ekonomi atau kegiatan bisnis dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat 

besar bagi para pelaku serta adanya kemungkinan celah hukum yang 

menguntungkan para trafficker. Celah hukum disini antara lain, kurangnya 

pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum kepada para pekerja migran 

Indonesia yang berada di luar negeri, terutama dalam memberikan 

perlindungan dan mengadili para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pekerja migran, sehingga dapat 

meminimalisir kegiatan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dalam 

memanfaatkan korban calon korban perdagangan orang di luar negeri. 

Para pelaku perdagangan orang umumnya akan melakukan pencarian 

korban dengan berbagai cara, namun hal yang paling sering dilakukan 

adalah mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. 

Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon 

korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman pekerja 

migran, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, 

pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat 

sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada 

diantaranya yang dilindungi oleh oknum aparat (pemerintah dan penegak 

hukum). 
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Cara kerja pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada yang 

bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan 

yang menggunakan berbagai cara, dari proses yang sederhana dengan cara 

mencari dan menjebak korban, membujuk, menipu, dan memanfaatkan 

kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, 

menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, bahkan 

sampai dengan cara akses internet (Henny Nuraeny, 2011). 

Akibatnya banyak pekerja migran Indonesia ilegal menjadi korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri dengan berbagai modus 

kejahatan, bahkan dalam beberapa kasus, pekerja migran indonesia ini 

dijadikan sasaran pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk 

melakukan tindak pidana berat tertentu, seperti pembunuhan berencana, 

perdagangan narkoba, bahkan ikut serta dalam kegiatan tindak pidana 

terorisme, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum di luar negeri 

dan dijatuhi putusan oleh negara yang bersangkutan.  

BP3TKI sebagai lembaga pemerintah dalam rangka melaksanakan 

peranan penemerintah di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. BP3TKI wajib melaksanakan 

perlindugan yang baik di lapangan dalam rangka pencegahan terjadinya 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat lembaga ini sebagai ujung 

tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka 

selayaknya menjadi fokus BP3TKI terhadap para pekerja migran Indonesia 
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Ilegal dari Jawa Tengah yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban 

tindak pidana perdagangan orang.  

Wika Bintang selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Jateng menyatakan bahwa dalam setahun Tenaga Kerja asal 

Jawa Tengah yang berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan 

mencapai 100 ribu orang. Tujuan mayoritas Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) Jateng adalah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, 

Korea, Arab Saudi. (Jateng.tribunnews.com) tanggal 15 Oktober 2017.  

Dalam rangka meminimalisir Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

berangkat melalui jalur ilegal, Disnakertrans Jateng telah bekerjama dengan 

Pemkab dan Pemkot untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan skill. 

Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat pekerja migran Indonesia 

Ilegal asal Jawa Tengah yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang di Luar Negeri, mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi atau 

menjadi pelaku kejahatan perdagangan narkoba dan terorisme di luar negeri. 

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik 

mengangkat masalah tersebut dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR 

NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengidentifikasikan 

beberapa permasalahan antara lain: 
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1. Efektivitas penegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia ilegal 

di luar negeri.  

2. Upaya preventif dalam rangka mengurangi terjadi tindak pidana 

perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal. 

3. Pengaturan tentang perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia 

ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. 

4. Bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap 

pekerja migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan 

orang. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang dimunculkan oleh topik 

ini, maka agar memfokuskan kepada suatu pembahasan, sehingga pada 

penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang akan dikaji sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia 

ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. 

2. Bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap 

pekerja migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan 

orang. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran 

Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang sudah komprehensif? 

2. Apakah bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum 

terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi 

korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah 

sudah komprehensif? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum Pekerja 

Migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. 

2. Untuk mengetahui bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan 

hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal korban tindak pidana 

perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu 

pengetahuan terkait perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia 

ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar 

negeri. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu 

pengetahuan terkait bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan 

hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal korban tindak pidana 

perdagangan orang di luar negeri.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak antara lain; 

a.  Kepada pemerintah dalam rangka memberikan jaminan 

perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia ilegal yang 

menjadi korban tindak pidana perdangan orang di luar negeri. 

b.  Kepada mahasiswa dan masyarakat dapat dijadikan informasi 

terkait perlindungan hukum baik secara bentuk, mekanisme, 

serta prosedur terhadao Pekerja Migran Indonesia ilegal yang 

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk 

menjaga orisinalitas dan nilai kebaharuan dalam penelitian  ini dalam 

kaitannya dengan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia ilegal 

terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar Negeri. 

2.1.1. Skripsi yang disusun oleh Sunawar Sukowati, Fakultas 

Hukum,  Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 dengan 

judul Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar 

Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

 Berikut ini penulis jabarkan perbedaan hasil penelitian 

penulis dengan Sunawa Sukowati. 

a) Penelitian Penulis 

Berbeda dengan apa yang penulis kaji yakni, penulis lebih 

menyoroti mengenai proses perlindungan hukum Pekerja 

Migran (PMI) Indonesia Ilegal di luar negeri terhadap korban 

tindak pidana perdagangan orang yang makin sering terjadi. 

Pekerja Migran Indonesia Ilegal ini sering menjadi korban 

dari para pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat 

seperti pembunuhan, sindikasi penjualan narkoba, ikut dalam 
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dalam kejahatan terorisme, dan tindak pidana berat lainya. 

Negara wajib melindungi Pekerja Migran Indonesia ilegal 

tersebut baik secara hukum, sosial, dan ekonomi dimanapun 

ia berada dan memulihkan keadaanya sebagai korban. Penulis 

juga mengkaji peran pemerintah dalam upaya pencegahan 

tindak pidana perdagangan orang. 

b) Penelitian Terdahulu 

Pada penulisan hukum ini penulis memfokuskan terhadap 

pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar 

Negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. 

Pelaksanaan perlindungan ini terkait dengan hak-hak pekerja 

migran Indonesia dalam penempatan kerja di luar negeri dan 

meminimalisir TKI terhadap kesalahan yang berakibat 

kerugiaan pada saat penempatan dan penyaluran. 

2.1.2. Skripsi yang disusun oleh Farida Nur Hidayah, Fakultas 

Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2015 dengan 

judul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita 

Indonesia di Luar Negeri Korban Exploitation Rape 

Berikut ini merupakan perbandingan antara penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu di atas: 
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a) Penelitian Penulis 

Berbeda dengan yang penulis kaji, penulis lebih menyorot 

pada Pekerja Migran Indonesia secara umum baik Pria, 

Wanita dan anak yang bekerja secara ilegal di luar negeri dan 

menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis 

melihat bahwa para Pekerja Migran Indonesia ilegal ini juga 

perlu dilakukan perlindungan secara hukum oleh negara dan 

melihat bagaimana peranan negara dalam kerjasama 

internasional terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang. 

b) Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap 

perlindungan hukum tenaga kerja wanita Indonesia di luar 

negeri sebagai korban exploitation rape. Penulisan hukum ini 

hanya fokus terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja secara 

legal dan dilihat bagaimana peranan pemerintah dalam 

pemenuhan hak-hak korban kejahatan exploitation rape dan 

upaya kerjasama agar terjadi pencegahan. 

2.1.3. Skripsi yang disusun oleh Nima Ulinihayati, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang tahun 2018 dengan judul Analisis 

Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap 
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Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal (Studi 

Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2017PN.Btg) 

Berikut ini merupakan perbandingan antara penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu di atas: 

a) Penelitian Penulis 

Penelitian dari penulis ini membahas bagaimana 

perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia 

ilegal yang menjadi korban tindak pidana (Tindak Pidana 

Perdagangan Orang) perdagangan orang  di BP3TKI Jawa 

Tengah. 

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apakah 

perlindungan hukum yang diberikan oleh BP3TKI Jawa 

Tengah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 

b) Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini lebih menitikberatkan pada modus 

operandi dalam tindak pidana Perdagangan Orang terkait dan 

bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap tindak 

pidana tersebut. 
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Hal di atas dibuktikan dengan dibahasnya modus operandi 

dalam tindak pidana Perdagangan Orang berupa janji-janji 

atau iming-iming dan dengan modus penipuan. 

2.2. Landasan Konseptual 

2.3. 1. Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk 

pengakuan yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. 

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu 

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan 

perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang 

bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Hadjon, 

1987:2). 

Terkait perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran 

Indonesia di luar negeri, sudah dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia.  

Perlindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi 

Arief sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono (2011:274-275) 

dapat dilihat dari dua makna; 
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1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak 

menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM 

atau kepentingan hokum seseorang). 

Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh 

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang 

telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan 

“penyantunan korban”). Bentuk santunan itudapat berupa 

pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin 

(antara lain, dengan pemaafan), pemberitan ganti tugi (restitusi, 

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan 

sebagainya. 

2.3. 2. Tindak Pidana 

Sudarto menyebutkan (2009:66) Tindak pidana merupakan 

suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah 

suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan 

jahat” atau “kejahatan” (Crime atau Verbrechen atau misdaad) 

yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara 

kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada 

kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut Muljatno 

terdapat perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungan 

jawab dalam hukum pidana. Beliau membedakan dengan tegas 

“dapat dipidanya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het 

verboden zijr van het feit) dan “dapat dipidana orangnya” 
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(strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan ini beliau 

memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) 

dan “pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibilty atau 

criminal liability) 

Sudarto dalam Bukunya Hukum Pidana I (1990:13:Cetakan 

II) menjelaskan tindak pidana dipakai sebagai pengganti kata 

“stafbaarfeit”. Tindak pidana merupakan suatu dasar dalam hukum 

pidana. Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 

pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” 

atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa 

diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Menurut 

Moeljatno defenisi dari delik atau tindak pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2002: 54). 

Pompe mengemukakan pengertian suatu tindak pidana adalah 

tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan 

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum. 

Achmad Ali dalam bukunya Menguak Teori Hukum Suatu 

Kajian Filosofis dan Sosiologis (2002:192) mengemukakan bahwa 

suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua 
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perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan 

tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat 

ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana. 

2.3. 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum 

Perdagangan Orang di Indonesia mengemukakan beberapa 

pengertian secara teroganisir menurut para sarjana adalah sebagai 

berikut: 

a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisisr adalah suatu 

kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada 
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seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian 

kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang 

penaksir, pengumpul dan pemaksa. 

b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu 

kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang 

memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk 

menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan 

ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, 

ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban. 

c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan 

orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan 

melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari 

keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta 

mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan 

penyelewengan keuangan. 

2.3. 4. Hak Asasi Manusia 

Denny Ramdhany dalam bukunya Konteks dan Perspektif 

Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer 

(2015) menyatakan bahwa Gerakan Hak Asasi Manusia 

Internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara 

mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi warga 

negaranya. Negara-negara lain dan masyarakat internasional 
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mempunyai hak dan tanggungjawab untuk memprotes kalau 

kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula. 

Hukum hak asasi manusia internasional terdiri dari kumpulan 

aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang 

dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua negara di 

seluruh dunia. 

Atas nama hak asasi manusia ini, maka komitmen masyarakat 

internasional atas perlindungan HAM dewasa ini dapat dikatakan 

sudah melampaui batas teritorial (wilayah). Argumen tersebut 

menjadi lumrah jika melihat sejauh peradaban manusia dan 

hubungan antar negara. Dalam kaitannya dengan hukum hak asasi 

manusia internasional, pengertian tanggungjawab negara bergeser 

haknya menjadi tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari 

pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan 

menghormati hak asasi manusia oleh negara. 

Apabila suatu negara tidak melaksanakan kewajibannya 

justru melanggar kewajiban yang diembannya maka disinilah 

muncul doktrin “intervensi kemanusiaan” dalam rangka melindungi 

hak asasi manusia agar dapat menghentikan pelanggaran yang 

dilakukan tersebut. Sesungguhnya perlindungan terhadap hak asasi 

manusia merupakan sistem norma internasional yang dijadikan 

sebagai standar minimal bagi suatu negara. Namun di sisi lain, isu 
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hak asasi manusia merupakan isu yang sangat sensitif dan sering 

mendapat sorotan dunia internasional bahkan sering dijadikan 

sebagai alat politis bagi berbagai kepentingan yang 

mengatasnamakan kemanusiaan untuk melakukan campur tangan, 

termasuk secara militer dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa 

manusia yang terancam kekerasan di suatu negara. 

Dalam hukum HAM internasional modern saat ini maka 

manusia sebagai individu dianggap memiliki jaminan secara 

internasional atas hak-haknya dan tidak sebagai warga negara dari 

suatu negara tertentu. Saat ini telah lahir berbagai lembaga 

internasional yang memiliki yurisdiksi untuk melindungi individu 

dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negaranya maupun 

negara lain. 

Negara menjadi subjek hukum utama dalam konteks hak 

asasi manusia, karena negara menjadi entitas utama yang 

bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak 

asasi manusia, setidaknya untuk warga negara masing-masing. 
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2.3. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 

Amandemen Ke-4 

Pekerja Migran Indonesia Ilegal di luar negeri 

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Universal Declaration of Human Rigths by The United Nation 

ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and 

Children 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban 

Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di 

Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) 

Kewajiban negara untuk melaksanakan 

perlindungan terhadap warga negaranya 

dimanapun ia berada 

Kewajiban negara untuk melaksanakan 

perlindungan terhadap warga negaranya 

dimanapun ia berada 

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara 

penempatan dalam rangka pencegahan dan 

perlindungan pekerja migran Indonesia 
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Penjelasan: 

a) Input 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir 

yang bersifat internasional dan melanggar hak asasi manusia sebagai 

pekerja migran. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang nyata 

dari banyak pihak baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah 

negara penempatan. 

Dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, 

khususnya dalam memberikan upaya perlindungan kepada pekerja 

migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdangangan 

orang di luar penulis berpedoman pada nilai-nilai hak asasi manusia 

yang terkandung dalam UUD NRI 1945 serta hasil kerjasama 

internasional (bilateralm, multilateral, dan regional) yang diikuti oleh 

pemerintah Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara hukum, 

maka nilai-nilai hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam 

pembentukan peraturan terkait perlindungan pekerja migran 

Indonesia. 

b) Proses 

Kemudian sumber hukum di atas, dijadikan penulis sebagai landasan 

menyelesaikan permasalahan sebagaimana dijabarkan pada bagian 

rumusan masalah. 
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c) Output 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada 

pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan dan perlindungan 

pekerja migran Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak 

asasi manusia sebagaimana yang dianut dalam negara hukum. 

d) Manfaat 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi terkait perlindungan pekerja migran Indonesia yang 

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi, sedangkan jawaban yang diharapkan dalam penelitian 

hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah 

mengandung suatu nilai (Marzuki, 2005:35).  

 Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian hukum empiris/sosiologis yang akan menitik beratkan pada praktek 

pelaksanaan hukum positif dalam realitasnya di masyarakat dengan 

menggunakan data primer yang digunakan sebagai sumber dan diperoleh dengan 

penelitian lapangan. 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-

langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode 

penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan 

teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode 

penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian (Suryana, 2010). 

Suratman dan Phillips (2015:35) dalam bukunya, mengutip pendapat 

Bambang Sunggono yang menyatakan bahwa penelitian dan metode penelitian 

sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak dikatakan sama.  
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 Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

3. 1. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan Kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memberikian 

gambaran atas suatu kondisi obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam 

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengertisan hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum relevan dengan isu yang dihadapi (Amiruddin & Asikin, 2004: 

166). 

3. 2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, 

Pendakatan yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian 

pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer yang ada di lapangan (Soekanto, 1984:154). 
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3. 3. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, antara 

lain menetapkan fokus untuk membatasi studi penelitian, maka dalam hal 

ini fokus akan membatasi bidang inkuiri; selanjutnya penetapan fokus ini 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-

mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan 

(Moleong, 2002:63). 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka 

yang menjadi fokus penelitian adalah: 

a) Pengaturan tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia 

ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. 

b) Bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap 

tenaga kerja Indonesia illegal korban tindak pidana perdagangan 

orang di BP3TKI Jawa Tengah.   

3. 4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian adalah 

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

yang beralamat di Jl. kalipepe III No.64, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, 

Kota Semarang, Jawa Tengah 50265. 
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3. 5. Data dan Sumber Data 

  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, oleh 

karena itu sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Data Primer 

Bambang Waluyo dalam bukunya Penelitian Hukum Dalam 

Praktek (2002:16) mengemukakan bahwa data primer adalah data 

yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan melalui penelitian lapangan). Data primer penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara. Wawancara dianggap sebagai 

metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. 

Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung 

dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, 

fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden 

dan bahkan saran-saran dari responden. Dalam penelitian 

perlindungan tenaga kerja Indonesia ilegal di luar negeri terhadap 

Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, peneliti melakukan 

wawancara Rodli, S.Pd., M.M. selaku Kepala Seksi Perlindungan 

dan Pemberdayaan BP3TKI Jawa Tengah  

b. Data Sekunder 

Data sekunder dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal 
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tersebut digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur 

ilmiah untuk mendapatkan landasan teori berupa peraturan 

perundang-undangan dan pendapat para ahli. 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum 

dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-

undangan (Amirudin & Asikin:24). Adapun yang menjadi 

bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b) Kerjasama internasional yang diikuti oleh pemerintah 

Indonesia terkait perlindungan pekerja migran 

Indonesia; 

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

d) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 
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f)  Kepmenaker Nomr 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang 

dapat memberikan penjelasan, membantu, dalam pemahaman 

hukum primer, meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian 

seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan juga pendapat dari 

para pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya 

dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku 

teks, jurnal-jurnal asing, kasus-kasus hukum, kamus, dan 

ensiklopedia, serta simposium yang dilakukan oleh pakar 

terkait dengan pembahasan penelitian ini. 

3. 6. Teknik Pengumpulan Data 

Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data 

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan 

wawancara atau interview (Soekanto, 2010:201). Karena penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan sifat yuridis-empiris maka penulis 
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menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan bahan wawancara, 

pengamatan, maupun pustaka. 

3. 7. Validitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada 

dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. 

Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan 

“tidak ilmiah” dan lain sebagainya (Moleong, 1991:320).  

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi, teknik Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). 

3. 8. Analisis Data 

Syafizal Helmi dalam bukunya Analisis Data: untuk Riset 

Manajemen dan Bisnis (2010:9) mengemukakan bahwa analisis data 

bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat 

dipahami. Para peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling 

benar secara absolut untuk mengorganisi, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data, karena itu maka prosedur analisis data 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan terkait 
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dan relevan dengan masalah studi, dengan maksud untuk membandingkan 

apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam 

kepustakaan professional. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis 

normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari 

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah 

melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal di 

atas jelas memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi 

seluruh bangsa dari segala ancaman, terkhusus Pekerja Migran Indonesia legal 

dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (human 

trafficking) di luar negeri. Pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang 

memiliki dokumen pendukung serta proses pemberangkatan dan penempatannya 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 

pekerja migran ilegal merupakan tidak memiliki dokumen pendukung yang 

lengkap dan proses pemberangkatan dan penempatannya tidak dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pekerja migran Indonesia ilegal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu  PMI 

ilegal non-prosedural dan PMI ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. 

Hasil wawancara dengan Rodli, S.Pd, M.M., selaku Kepala Seksi Pelindungan 

dan Pemberdayaan BP3TKI Jawa Tengah menyatakan: 

“PMI ilegal non prosedural merupakan pekerja migran Indonesia yang 

proses keberangkatannya tidak sesuai dengan persyaratan administratif atau 

pemberangkatannya tidak melalui lembaga-lembaga resmi. PMI ilegal 

korban human trafficking merupakan PMI ilegal yang lebih parah, karena di 
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situ ada unsur penipuan, pemaksaan, pemalsuan, kekerasan dll (Hasil 

wawancara 4 Oktober 2019).”  

 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa 

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi. 

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan akhir-akhir ini muncul 

di Indonesia. Menurut sejarah, pada masa-masa kerajaan dahulu sudah terjadi 

perdagangan orang melalui perbudakan atau penghambaan. Kerajaan-kerajaan di 

Jawa menjadikan perempuan sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintah 

feodal. Hal ini tercermin dari banyak raja yang memiliki selir. Fenomena tersebut 

memang tidak sepenuhnya menunjukan perdagangan orang di masa sekarang ini. 

Namun, apa yang dilakukan pada masa tersebut telah membentuk landasan bagi 

perkembangan perdangan orang yang ada pada saat ini yang lebih terorganisir dan 

berkembang cukup pesat (Monita, 2013:260-161). 

Dengan berkembanganya zaman, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga 

selalu berkembang melaui modus operandinya. Salah satu kasusnya adalah di 

Jakarta yaitu sebanyak 40 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kasus 
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Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus diberikan gaji besar dan 

beasiswa kuliah sambil bekerja di Taiwan (Purnamasari, 2019. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14122061/40-wni-jadi-korban-

perdagangan-orang-dengan-modus-kuliah-sambil-kerja-di?page=all. Diakses pada 

Minggu, 20 Oktober 2019). 

Maraknya human trafficking di Indonesia adalah didorong oleh faktor 

materi dari masyarakat itu sendiri. Menurut laporan International Organization 

for Migration (IOM) sebagaimana dikutip oleh Takariawan & Putri (2018:239), 

jumlah korban human trafficking di Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 

orang.  Dengan iming-iming gaji yang besar, masyarakat yang notabene berasal 

dari kelas ekonomi ke bawah mudah tergiur oleh tawaran dari para pelaku. Hal ini 

menjadikan ironi bagi calon para Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di 

luar negeri dengan ekspektasi mendapat gaji yang tinggi tetapi justru mengalami 

hal yang tidak sesuai dengan tujuan.  

Baik perbudakan, eksploitasi seksual, dan apa pun bentuknya yang terkait 

perdagangan orang dengan tujuan ekploitasi, hal itu secara jelas telah melanggar 

hak asasi manusia. Padalah telah diketahui bersama bahwa hak asasi manusia  

merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak yang 

melekat secara alami sejak manusia itu dilahirkan dan juga merupakan suatu 

pemberian dari Tuhan yang harus dijaga antarsesama umat manusia (Ali & 

Pramono, 2011:102). Bertolak dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi 

manusia, hakikat keberadaan dan dasar hak-hak asasi manusia semata-mata untuk 

melindungi kepentingannya, sehingga setiap individu dapat menikmati hak 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14122061/40-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-dengan-modus-kuliah-sambil-kerja-di?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14122061/40-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-dengan-modus-kuliah-sambil-kerja-di?page=all
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asasinya sekaligus dapat dihormati martabat kemanusiaannya (human dignity). 

Untuk itu, nilai-nilai asasi yang dimiliki oleh suatu bangsa harus dipakai sebagai 

landasan utama dalam setiap kebijakan dan pembentukan hukum karena hal 

tersebut adalah salah satu cerminan dalam rangka penghormatan terhadap hak 

asasi manusia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), 

pengimplementasian hak asasi manusia dikatakan berjalan efektif apabila 

memenuhi persayaratan-persyaratans sebagai berikut (Nasution, 2011:234&245):  

1. Hak asasi manusia harus dijadikan sebagai hukum positif; 

2. Harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak 

asasi manusia tersebut; dan 

3. Harus ada kemandirian pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman 

yang bebas dan merdeka. 

Dalam Pasal 23 Ayat (3) Universal Declaration of Human Rights by The 

United Nation disebutkan Everyone who works has the right to just and 

favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy 

of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social 

protection (setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang 

adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan 

dengan martabat manusia dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial 

lainnya). 

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan, dalam penempatan 

tersebut disebutkan: 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 

yang layak di dalam atau di luar negeri. 

 

Pengakuan hak asasi manusia dalam regulasi nasional juga dapat dilihat 

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa pelindungan pekerja migran 

Indonesia bertujuan untuk: 

a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga 

Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan 

b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya. 

Berdasarkan hal di atas, semua calon pekerja migrandan/atau pekerja 

migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan 

HAM. Artinya tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja migran formal 

dengan informal atau pekerja migran yang legal dan illegal. 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber: 

“Pemberian perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia kami 

samaratkan. Tidak ada pembeda misal antara yang formal dengan informal 

atau yang legal dengan ilegal (non prosedural).Hal ini semata-mata untuk 

melindungi hak asasi para pekerja. Akan tetapi memang dalam 

pelaksanaannya, terkait pemberian perlindungan untuk PMI ilegal yang 

bermasalah khususnya yang terkena TPPO itu cukup sulit untuk dilacak 

karena terkendala terkait data awal atau petunjuk awal (Hasil wawancara 4 

Oktober 2019)”. 

 

Selain mengakomodir pengakuan terhadap HAM dalam regulasi nasional, 

Indonesia juga mengadakan kerjasama internasional dalam rangka melakukan 
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pencegahan dan penanganan human trafficking. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

upaya melakukan hubungan internasional baik secara bilateral, mulitraleral, 

maupun regional. 

a) Kerja Sama Bilateral 

Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua 

pihak. Dalam kaitanya dengan upaya pelindungan terhadap Pekerja 

Migran Indonesia di luar negeri, Indonesia melakukan beberapa perjanjian 

bilateral dengan negara penempatan; 

1) Bilateral dengan Malaysia 

Malaysia merupakan negara tujuan kedua terbesar bagi para 

pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengadakan 

perjanjian kerja sama mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia. 

salah satu Negara yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut 

adalah Malaysia yaitu pada tahun 2006. Dengan adanya MoU tersebut 

membawa harapan agar angka perdangangan orang terhadap pekerja 

migran Indonesia di Malaysia dapat berkurang. Tetapi pada 

kenyataannya, presentase angka tersebut justru meningkat. Hal itulah 

yang menimbulkan moratorium menghentikan sementara pengiriman 

pekerja migran ke Malaysia sejak tahun 2009 hingga dicapai MoU 

yang baru antara Indonesia dengan Malaysia (Pudjiastusi, 2011:208). 

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Malaysia pada 

akhir Maret 2010 merupakan saat penting bagi kelanjutan hubungan 
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Indonesia Malaysia yang terkait dengan pengiriman pekerja migran ke 

Malaysia. Namun MoU tersebut di sektor domestik masih dalam tahap 

pembaharuan (renewal). Menurut Direktur Pelindungan Tenaga Kerja 

Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker Eva Trisiana, proses pembaharuan 

MoU dengan Malaysia ini lumayan alot karena pihak malaysia sendiri 

masih tarik ulur (Petriella, 2019. 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/12/1128214/pemerintah-

segera-perbarui-mou-pengiriman-tki-yang-telah-kedaluwarsa, diakses 

Rabu 19 Oktober 2019 Pkl. 23.16 WIB).  

2) Bilateral dengan Persatuan Emirat Arab (PEA) 

Negara Arab Saudi merupakan negara tujuan terbesar bagi 

Indonesia dalam pengirimina pekerja migran ke luar negeri. 

Berdasarkan laporan Pencegahan Dan Penanganan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Gugus 

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan 

Anak Republik Indonesia tahun 2015, Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab (PEA) 

pada tanggal 13 September 2015 telah menandatangani Memorandum 

of Understanding (MoU) Kerja Sama dalam Memberantas 

Perdagangan Manusia dan Pelindungan Terhadap Korban 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/12/1128214/pemerintah-segera-perbarui-mou-pengiriman-tki-yang-telah-kedaluwarsa
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/12/1128214/pemerintah-segera-perbarui-mou-pengiriman-tki-yang-telah-kedaluwarsa
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Perdagangan Manusia di Abu Dhabi, PEA. Adapun ruang lingkup 

kerja sama MoU tersebut meliputi: 

a)  Penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas 

perdagangan manusia, termasuk pendeteksian, penyelidikan, dan 

penuntutan; 

b)  Pelindungan, rehabilitasi, dan bantuan untuk korban, yang dapat 

mencakup pemulangan kembali para korban; dan 

c)  Peningkatan kapasitas dan usaha pencegahan. 

Walaupun demikian, tingginya kasus yang menimpa pekerja 

Indonesia di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia melalui 

Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 

260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan. Inti dari 

peraturan tersebut adalah menghentikan pengiriman pekerja migran, 

khususnya sektor pembantu rumah tangga di seluruh negara Timur 

Tengah antara lain Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, 

Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, 

Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.  

Selama moratorium, pemerintah Indonesia terus mendorong 

negara di kawasan tersebut untuk memperbaiki aturan/tata kelola 

penempatan dan pelindungan pekerja migran, serta memiliki 

mekanisme penyelesaian yang jelas jika terjadi masalah yang 
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menimpa pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan 

peninjauan nota kesepahaman (MoU) dengan negara tujuan 

penempatan. Atas hal tersebut, sekarang ini pemerintah Indonesia 

sedang mengusahakan pelaksanaan uji coba sistem penempatan satu 

kanal (SPSK). Gagasan ini merupakan inisiatif kedua negara antara 

Indonesia dengan Arab Saudi untuk meningkatkan pelindungan 

pekerja migran Indonesia.  

Namun terkait kerjasama ini menuai tantangan. Berdasarkan Laporan 

Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 

dikeluarkan oleh Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia tahun 2015 

tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam kerja sama bilateral 

dengan negara-negara mitra adalah: (1) perbedaan regulasi domestik di 

masingmasing Negara dalam upaya penanganan korban TPPO, yang 

selanjutnya menimbulkan (2) perbedaan persepsi di tiap-tiap instansi 

terkait masing-masing negara dalam upaya penanganan korban. Kondisi 

ini pada akhirnya berpengaruh pada jenis pelayanan dan perlindungan 

yang disediakan oleh Pemerintah Negara setempat kepada korban TPPO. 

b) Kerja Sama Regional 

Bila dibandingkan antara hubungan bilateral regional dan mutilateral 

sepertinya hubungan bilateral lebih menunjukkan progres yang jelas. 
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Namun secara umum bila hanya dikuatkan pada hubungan bilateral 

seringkali equality antara Indonesia sebagai negara pengirim dengan 

negara penerima tidak tercapai Oleh karena itu kekuatan dorongan dalam 

kerangka regional menjadi sangat penting (Pudjiastuti, 2011:210).  

Dalam ruang lingkup ASEAN, pemerintah Indonesia telah 

menandatangani ASEAN Convention Against Trafficking in Person 

Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN Menentang 

Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) pada 21 November 

2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.. Adapun Negara anggota ASEAN yang 

ikut menandatangani konvensi ini yakni Brunei Darussalam, Kamboja, 

Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan 

Vietnam. 

Berdasarkan Pasal 1  menandatangani ASEAN Convention Against 

Trafficking in Person Especially Woman and Children disebutkan bahwa 

tujuan dari instrument hokum regional ini adalah untuk secara efektif; a). 

mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan 

dan a    nak-anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku 

perdagangan orang, b). melindungi dan membantu korban perdagangan 

orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan c). 

memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan 

tersebut (Prayoga dkk, 2017:410-411). 
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Terkait pelindungan, hal tersebut diatur dalam Bab IV Pasal 14 dan 

15 ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman 

and Children; 

Pasal 14 

Pelindungan terhadap Korban Perdangangan Orang 

1. Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional 

untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana 

mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang 

relevan, yang memberi bantuan kepada korban. 

2. Jika perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, Negara 

Pihak wajib menghormati dan mengakui hasil identifikasi korban 

perdagangan orang yang dilakukan oleh otoritas berkompeten dari 

Negara Pihak penerima. 

3. Kecuali korban menyatakan hal lain, identifikasi tersebut wajib 

disampaikan kepada Negara Pihak pengirim tanpa penundaan oleh 

Negara Pihak penerima. 

4. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi legislasi 

dan tindakan lainnya yang mengizinkan korban perdagangan orang 

untuk tinggal di wilayahnya, untuk sementara atau selamanya, dalam 

kasus tertentu. Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan 

sebagaimana mestinya terhadap faktor kemanusiaan dan rasa belas 

kasihan untuk tujuan tersebut. 

5. Negara Pihak wajib berupaya untuk menjaga keselamatan fisik 

korban perdagangan orang selama berada di wilayahnya. 

6. Pada kasus-kasus tertentu dan jika dimungkinkan dalam hukum 

domestiknya, Negara Pihak wajib melindungi privasi dan identitas 

korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan 

menjalankan proses peradilan kasus tersebut tertutup. 

7. Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestik, aturan, 

peraturan dan kebijakannya, dan dalam kasus-kasus tertentu 

mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban perdagangan 

orang secara pidana atau administratif, untuk perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh mereka, jika 

perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan 

perdagangan. 
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8. Negara Pihak wajib tanpa alasan menahan seseorang yang telah 

diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas 

berkompeten dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, sebelum, 

pada saat, atau setelah peradilan perdata, pidana, atau administratif 

dari perdagangan orang. 

9. Negara Pihak wajib mengomunikasikan kepada korban perdagangan 

orang yang telah teridentifikasi dalam batas waktu yang sewajarnya, 

semua informasi yang berkaitan dengan hak korban atas 

pelindungan, bantuan dan dukungan sesuai hukum domestik dan 

Konvensi ini. 

10. Negara Pihak wajib, bila berlaku, menyediakan perawatan dan 

dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-

kasus tertentu, bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah, 

organisasi lain, dan elemen lain dalam masyarakat sipil, sebagai 

berikut: 

a. perumahan yang layak; 

b. bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak hukum 

mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban 

perdagangan orang; 

c. bantuan kesehatan, psikologis, dan materi; dan d. kesempatan 

kerja, pendidikan, dan pelatihan. 

11. Negara Pihak wajib berupaya sebaik mungkin untuk membantu 

korban perdagangan orang dalam reintegrasi ke masyarakat dari 

Negara pengirim. 

12. Negara Pihak wajib, dalam melaksanakan Pasal ini, memerhatikan 

umur, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus korban perdagangan 

orang, terutama Anak. 

13. Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum domestiknya 

memuat tindakan yang menawarkan kemungkinan untuk 

memperoleh kompensasi untuk kerugian yang diderita kepada 

korban perdagangan orang. 

14. Negara Pihak wajib menyediakan dana yang wajar untuk 

dialokasikan, termasuk, bila berlaku, membentuk dana perwalian 

nasional, untuk perawatan dan dukungan terhadap korban 

perdagangan orang. 
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Pasal 15 

Repatriasi dan Pemulangan Korban 

1. Negara Pihak di mana korban perdagangan orang adalah warga 

negara atau di mana orang tersebut mempunyai hak tinggal menetap 

pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima wajib 

memfasilitasi dan menerima, dengan memerhatikan keselamatan 

orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang 

tidak semestinya atau tidak beralasan. 

2. Ketika Negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang 

sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, pemulangan tersebut wajib 

memerhatikan keamanan orang tersebut dan status dari proses 

hukum apapun yang berhubungan dengan fakta bahwa orang 

tersebut adalah korban dari perdagangan orang. 

3. Sesuai dengan Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini, atas permintaan Negara 

Pihak penerima, Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan 

yang tidak semestinya atau yang tidak beralasan, memastikan apakah 

orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga 

negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada 

saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima. 

4. Untuk memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang yang 

tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak di mana orang 

tersebut adalah warga negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal 

menetap pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima 

wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak 

penerima, dokumen-dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang 

lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi 

dan masuk kembali ke wilayahnya. 

5. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan legislasi atau tindakan 

lainnya sebagaimana diperlukan untuk menetapkan program 

repatriasi bila berlaku, dan jika diperlukan, melibatkan institusi 

nasional atau internasional terkait dan organisasi nonpemerintah. 

6. Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada 

korban-korban perdagangan orang oleh hukum domestik Negara 

Pihak penerima. 

7. Pasal ini wajib untuk tidak mengesampingkan aturan-aturan 

perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau pengaturan 

imigrasi yang memberikan hak dan keistimewaan yang lebih 

menguntungkan bagi korban perdagangan orang. 
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Atas dasar konvensi tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bersama 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan anggota 

Komisi I DPR RI melakukan upaya guna mengatasi kasus perdagangan 

orang yang semakin menghawatirkan, salah satunya dengan membahas 

materi Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi di 

tingkat regional yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Person 

Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN Menentang 

Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak). 

Berdasarkan Press Realease Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-115/Set/Rokum/MP 

01/10/2017 Tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang 

Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak disebutkan bahwa 

Indonesia sebagai salah satu inisiator yang mendorong pembentukan 

konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan 

dan Anak untuk berkewajiban segera meratifikasi Konvensi tersebut, 

kepentingan Indonesia tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban 

Internasional namun dalam rangka pelaksanaan tujuan Nasional 

sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. 

c) Kerjasama Multirateral 

Selain kerjasama bilateral dan regional, pemerintah Indonesia juga 

melakukn kerja sama multirateral. Indonesia merupakan negara aktif yang 
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memandang penting upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak 

pidana perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Pencegahan 

Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dikeluarkan 

oleh Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak Republik Indonesia tahun 2015 yang menyatakan 

bahwa Indonesia berperan aktif dalam urusan pencegahan dan penanganan 

human trafficking dan telah mengikuti berbagai kerjasama muliterateral 

dalam bidang tersebut. 

Berdasarkan hasil laporan, Indonesia telah berperan aktif dalam li 

Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related 

Transnational Crime (Bali Process). Sejak didirikan pada tahun 2002, 

Indonesia bersama Australia menjadi ketua bersama dalam forum Bali 

Process yang merupakan mekanisme terkini dan terdepan di kawasan 

dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan perdagangan orang, 

penyelundupan manusia dan kejahatan lintas batas terorganisir lainnya.  

Bali Process bertujuan sebagai forum bagi negara-negara di kawasan 

untuk membangun kerjasama antar aparat penegak hukum dalam 

menangani jaringan perdagangan orang penyelundupan manusia dan 

kejahatan internasional terorganisir lainnya. Kerjasama dalam kerangka 

Bali Process bersifat teknis, voluntary dan non-binding dengan fokus  

utama pada peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi dan jejaring 

antar aparat penegak hokum di kawasan. 



47 
 

 

Namun demikian terdapat beberapa tantangan, antara lain: (i) Masih 

adanya kebijakan negara di kawasan yang bersifat unilateral dan tidak 

sejalan dengan prinsip burden sharing dan shared responsibility yang 

selama ini diusung oleh kerjasama Bali Process; dan (ii) Meskipun 

kerjasama Bali Process bersifat voluntary dan tidak mengikat, pada 

pelaksanaannya banyak pihak yang masih mempertanyakan efektifitas Bali 

Process dalam hal penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan 

orang. 

Kemudian pada tahun 2013, Indonesia juga menggagaas pertemuan 

Special Conference on Irregular Movement of Persons di Jakarta yang 

dihadiri oleh Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri dari 13 negara asal, 

transit, dan tujuan. Konferensi ini menghasilkan Jakarta Declaration on 

Addressing Irregular Movement of Persons yang merupakan komitmen 

negaranegara tersebut terhadap upaya menanggulangi persoalan migrasi 

irregular manusia yang berfokus pada 4 langkah, yaitu: pencegahan, 

deteksi dini, pelindungan, dan penegakkan hukum. Mekanisme Jakarta 

Special Conference bukan dimaksudkan sebagai pengganti forum Bali 

Process namun lebih untuk melengkapi forum Bali Process. 

Perkembangan terbaru pada 10 – 11 Desember 2018 Indonesia telah 

mengikuti konferensi antarpemerintah di Maroko yang diikuti oleh 150 

negara anggota PBB. Dalam konferensi tersebut, para peserta telah 

menyepakati pakta tentang migrasi atau  Global Compact for Safe, 

Orderly, and Regular Migration (GCM). GCM memuat 23 tujuan untuk 
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memandu negara mengenbangkan mengembangkan kebijakan dan aksi 

untuk meningkatkan kualitas tata kelola migrasi internasional, yang garis 

besarnya meliputi pentingnya pendataan akurat, informasi yang tepat, 

identitas dan dokumen, mengurangi faktor pendorong migrasi paksa, 

perekrutan yang adil dan etis, penyelamatan nyawa dan koordinasi 

internasional untuk migran yang hilang maupun pemberantasan 

perdagangan dan penyelundupan orang, penanganan perbatasan, jaminan 

keadilan dan tindak kesewenangan, peran aktif diaspora, inklusi dan 

integrasi, penguatan skill dan pengelolaan remitensi serta jaminan sosial, 

dan kerjasama internasional untuk migrasi aman teratur dan terjamin. 

Secara spesifik, tujuan 6 GCM meneguhkan komitmen negara untuk 

meninjau mekanisme perekrutan. Tujuan utama GMC ini untuk 

memperteguh komitmen pemerintah dalam memperbaiki peraturan tentang 

pelaksana perekrutan untuk menyelaraskan dengan pedoman internasional 

dan praktik terbaik, melarang perekrut dan pemberi kerja menarik biaya 

dari pekerja migran untuk mencegah jeratan hutang, eksploitasi dan kerja 

paksa, termasuk memandatkan pemerintah membuat mekanisme 

pengawasan perekrutan yang efektif, mandatory dan enforceable 

(Zulbahary dkk, 2018:1).  

Pada hakikatnya pengaturan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia 

sudah bersifat komprehensif. Bahkan perlindungan pekerja migran Indonesia 

dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas berlakunya hukum pidana menurut 

tempat, KUHP dan RKUHP Indonesia 2019. Dalam pasal 4 KUHP yang 
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mengatur tiap-tiap Negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan 

hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat 

diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara 

yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia 

dimanapun dan terutama di luar negeri. Dalam Pasal 5 RKUHP yang mengatur 

mengenai asas proteksi dan asas nasional pasif pada pokoknya menyatakan bahwa 

warga negara Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu kepentingan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketentuan pidana dalam undang-undang 

dapat berlaku. 

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi 

HAM dan didorong oleh deklarasi internasional, UUD 1945 dan Undang-Undang 

namun pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Indonesia di luar negeri 

tetap terjadi berulang-ulang kali dan sulit untuk dicegah ataupun diberantas. 

Mengingat perdagangan orang merupakan suatu kejahatan transnaional yang 

bertentangan dengan HAM, perlu kiranya melakukan pencegahan dan penanganan 

yang konkrit, komprehensif serta melibatkan semua pihak baik dari Indonesia 

sendiri mau pun negara lain. 

4.2. Bentuk, Mekanisme, dan Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Migran Indonesia Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di 

BP3TKI Jawa Tengah 

Pelindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi Arief 

sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono (2011:274-275) dapat dilihat dari dua 

makna; 
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2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana” (berarti pelindungan HAM atau kepentingan hukum 

seseorang). 

3. Dapat diartikan sebagai “pelindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu 

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 

batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberitan ganti tugi (restitusi, 

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan sebagainya. 

Secara legal substance, ada beberapa undang-undang yang telah 

mengakomodir terkait bentuk perlindungan hukum apabila ada pekerja migran 

Indonesia yang menjadi korban human trafficking di luar negeri. 

Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak 

pidana perdangan orang antara lain, restitusi, rehabilitas, dan pemulangan. 

Restitusi dalam UU TPPO merupakan suatu hak berupa ganti kerugian atas; 

kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan 

perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban 

sebagai akibat perdagangan orang (Pasal 48 Ayat 2 UU TPPO). Rehabilitasi 

berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi 

sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik 

fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (pasal 51 Ayat (1) 

UU TPPO). Sedangkan pemulangan terhadap korban diatur dalam Pasal  54 Ayat 
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(1) UU TPPO yang menyatakan bahwa dalam hal korban berada di luar negeri 

memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka 

Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib 

melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk 

memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Berdasarkan wawancara 

dengan narasumber: 

“Bentuk perlindungan yang paling utama yang diberikan BP3TKI Jawa 

Tengah adalah bagaimana memulangkan TKI yang bersangkutan. Kita 

selamatkan TKI sampai nanti bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah 

itu kita juga melakukan upaya hukum terhadap pelakunya. Terkait 

pemulangan tadi, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan KBRI, KJRI, 

KDEI  di negara tujuan (Hasil Wawancara 4 Oktober 2019)”.  

 

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan 

Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, unit pelaksana teknis Balai Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terkait perlindungan dan 

pemberdayaan memiliki tugas melakukan pemantauan penempatan dan 

perlindungan PMI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian 

masalah PMI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia overstayer 

(WNIO)/PMI bermasalah (PMI-B)/PMI purna dan keluarganya, fasilitasi 

pemulangan WNIO dan PMI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), 

pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi. 

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap korban 
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human trafficking. Di dalam Pasal 6 pada intinya menyatakan bahwa selain 

mendapatkan hak yang diatur dalam Pasal 5, korban human trafficking juga 

mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. 

Selain undang-undang di atas, Baru-baru ini pemerintah dan DPR RI telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri, peran swasta dinilai sangat dominan di semua 

tahap migrasi mulai dari memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, 

menyelenggarakan pendidikan, pra-pemberangkatan, penampungan, medical 

check-up, proses pemberengkatan, penyelesaian masalah hingga mengurus 

kepulangan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi PMI/keluarganya 

memiliki situasi rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM serta menjeratnya ke 

dalam persoalan yang rumit (Wisnuwardhani dkk (Ed), 2018:5).  

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam peraturan yang baru ini 

kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah lebih dominan. Sebagai 

contoh adalah kewenangan pemerintah tidak hanya bertugas melindungi para 

pekerja yang telah bekerja ke luar negeri tetapi bagi calon pekerja yang hendak 

berangkat ke luar negeri, pekerja yang sedang aktif bekerja di luar negeri dan 

keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber:  

“Dalam pasal-pasal di undang-undang yang baru ini sebenarnya sudah 

mengakomodir tentang penempatan dan pelindungan yag efektif, namun 

untuk peraturan pelaksananya seperti PP, Perpress, Permenaker, dan 

Peraturan Kepala Badan belum selesai. Terkait hal ini masih dalam proses 

untuk segera diselesaikan.(Hasil Wawancara 4 Oktober 2019)”. 
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Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon 

Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya 

dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan 

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, 

ekonomi, dan sosial. 

Berdasarkan pasal di atas, maka pelindungan Calon Pekerja Migran atau 

Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan sebelum bekerja, pelindungan 

selama bekerja, dan pelindungan setelah bekerja. Dengan diberikannya 

kewenangan pemerintah dalam melakukan pelindungan kepada calon pekerja 

migran maupun pekerja migran dari masa pra-penempatan sampai pasca 

penempatan, maka diharapkan dapat mencegah maupun menanggulangi terjadinya 

human trafficking.  

Secara umum, bentuk pelindungan yang diberikan oleh UU PPMI yang baru 

mencakup tiga aspek, yaitu pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi; 

4.2.1. Perlindungan Hukum 

Undang-undang PPMI tidak secara rinci menjelaskan apa saja bentuk 

pelindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Berdasarkan 

Psal 32 UU PPMI disebutkan jika pemerintah berwenang untuk 

menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia 

untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan 

pertimbangan; 
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a. keamaanan; 

b. pelindungan hak asasi manusia; 

c. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau 

d. kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasional; 

berdasarkan pasal di atas, apabila ada dugaan atau telah terjadi human 

trafficking terhadap pekerja migran Indonesia,  pemerintah Indonesia 

memiliki wewewang untuk melakukan pelindungan berupa penghentian 

dan/atau pelarangan kegiatan penempatan ke negara tertentu.  

Selebihnya dalam Pasal 33 UU PPMI menyatakan bahwa Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap 

Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan 

internasional. 

Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang  

menjadi korban human trafficking di luar negeri pada hakikatnya 

dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara 

tujuan. Hal inilah yang menjadikan pentingnya menjalin hubungan 

internasional dengan negara tujuan baik secara bilateral, regional, maupun 

multilateral. Pengaruh hubungan dengan negara lain dapat kita lihat dalam 

Pasal 6 huruf (g) UU PPMI yang  menyatakan bahwa setiap calon pekerja 

migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak memperoleh 

pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan 



55 
 

 

harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. 

4.2.2. Pelindungan Sosial 

Terkait pelindungan sosial, Pasal 34 UU PPMI menjabarkan secara 

jelas kewenangan pemerintah pusat  dan daerah untuk memberikan 

pelindungan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja 

migran Indonesia. Adapun pelindungan yang diberikan antara lain; 

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui 

standarisasi kompetensi pelatihan kerja; 

b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi; 

c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatin yang kompeten; 

d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik 

terhadap pekerja migran Indonesia maupun keluarganya; 

e. Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak;dan 

f. Penyediaan pusat pelindungan pekerja migran Indonesia di negara 

tujuan penempatan. 

4.2.3. Pelindungan Ekonomi 

Pasal 35 UU PPMI menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya waj ib melakukan 

pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau 

Pekerja Migran Indonesia melalui: 
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a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan 

penempatan; 

b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya 

dapat mengelola hasil remitansinya;dan 

c. edukasi kewirausahaan. 

Pada intinya, pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi 

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, 

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut 

awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia 

dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan 

dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), 

atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang 

berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, 

penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan 

hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi 

Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi 

Pekerja Migran Indonesia. 
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Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan 

pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup 

pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan 

hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. 

Human trafficking merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang 

pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional. Maka dari itu, 

penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan 

hukum internasional yang tegas dan komitmen oleh beberapa negara agar 

mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri 

dapat dilaksanakan denga efektif dan efisien. 

Dalam menjalankan mekanisme pelindungan bagi para pekerja migran 

Indonesia yang menjadi korban human trafficking di luar negeri tidaklah mudah. 

Pemerintah Indonesia harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa 

perwakilan lembaga Indonesia di luar negeri dan dengan pemerintah di negera 

yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber menyatakan 

bahwa: 

“Mekanisme perlindungan atau pemulangan PMI yang dilakukan BP3TKI 

Jawa Tengah apabila PMI masih sehat kita upayakan pemulangannya, tapi 

kalau sakit dan pemulangannya lewat Jakarta kita rawatkan dulu di Rumah 

Sakit Polri Jakarta dengan biaya dari BNP2TKI. Tetapi kalau lewat 

semarang, karena BP3TKI Jawa Tengah tidak memiliki anggaran maka 

keluarganya akan kita dorong untuk mendaftar BPJS Kesehatan dan kita 

akan memberikan bantuan pendaftaran BPJS maksimal 1 tahun.  

Terkait pemberian perlindungan ini kami bekerjasama dengan KBRI dalam 

hal ini pihak konsuler atau atase ketenagakerjaan setempat, KDEI, KJRI 

setempat. Jika TPPO dilakakukan di dalam negeri kita berkoordinasi dengan 

dinasker serta kepolisian setempat. 

Kesulitan dalam pemberian perlindungan terhadap PMI yang menjadi 

korban TPPO adalah kurang didukungnya data. Kebanyakan para PMI ini 

tidak mengenal pihak yang memberangkatkan mereka ke luar negeri. 



58 
 

 

Contoh misal korban berada di luar negeri dan korbanya di luar negeri, 

dalam hal ini kita juga kesulitan karena datanya tidak ada data korban 

maupun tersangka. Kalau ada petunjuk awal, misal ke Malaysia. Dia 

keluarganya punya teman yang juga sebagai PMI dan di sana pernah ketemu 

atau misal temannya melaporkan ke keluarganya atau juga si PMI sendiri 

menghubungi ke keluarganya kalau dia bekerja di luar negeri namun digaji 

rendah. Itu bisa kita jadikan petunjuk awal untuk kita tindaklanjuti (Hasil 

wawancara 4 Oktober 2019).” 

 

Upaya perlindungan terus ditingkatkan pemerintah Indonesia. Pembaharuan 

dalam sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar 

negeri dapat dilihat dengan keluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sistem Penempatan Satu Kanal ini lahir dari 

inisiatif kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) untuk menempatkan melalui 

kesepakatan program SPSK sebagai komitmen untuk meningkatkan perlindungan 

pekerja migran khususnya ke Arab Saudi melalui peningkatan kompetensi, 

transparansi informasi dan proses penempatan serta optimalisasi perlindungan. 

Berdasarkan diktum kedua Kepmenaker 291/2018, SPSK merupakan sistem 

penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara 

online antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, 

dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan yang 

berada di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya sistem 

ini, diharapkan dapat mencegah penempatan PMI non procedural yang rentan 

menjadi korban human trafficking. Harapanya sistem ini juga dapat dilakukan 

dengan di negara penempatan lain melalui kerjasama bilateral.  
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Sudah sepatutnya pemerintah Indonesia mengedepankan perlindungan 

warga negaranya yang berada di luar negeri dengan mampu memasukan hukum 

nasionalnya ke dalam sistem hukum negara lain apa bila menyangkut keamanan 

negara dan keselamatan rakyatnya. Terkait hal ini sudah diterapkan oleh negara 

seperti Perancis, Bulgaria, dan China (Widyawati, 124:2017). 

Secara keseluruhan, menurut Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip 

Nuraeny (2011:321), untuk dapat menangani kejahatan hendaknyya tidak hanya 

mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan 

berbagai konsep penegakan hukum, yaitu: 

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus 

berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses 

penegakan hukum (criminal justice system) dengan berorientasi pada 

kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang professional di 

bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta sarat 

untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang 

canggih dan terselubung; 

3. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah 

terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan 

keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan; 

4. Partisipasi masyarakat yang harus dimodifikasi, agar kondisi potensial dapat 

„terangkat‟ menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap 
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kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanganan dan melakukan sikap 

yang antisipatif terhadap kejahatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan terkait perlindungan hukum 

bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban 

tindak pidana perdagangan orang, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia 

baik legal dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang tidak dipisahkan sebagai sesuatu hal yang 

berbeda. Perlindungan hukum terkait pekerja migran di 

Indonesia sudah bersifat komprehensif. Bahkan perlindungan 

pekerja migran Indonesia juga diakomodir dalam asas 

berlakunya hukum pidana menurut tempat, yang tercantum 

didalam pasal 4 KUHP dan juga didalam pasal 5 RKUHP 

Indonesia 2019. Dengan demikian, undang-undang hukum 

pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik 

warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan 

pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia 

dimanapun dan terutama di luar negeri. Hal tersebut juga 

didukung oleh berbagai instrumen hukum, baik dari hasil 

hubungan internasional, UUD Negara Republik Indonesia 
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1945, Undang-Undang maupun peraturan perundangan yang 

ada di bawahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

di Luar Negeri (UU PMI), pelindungan yang diberikan 

kepada para korban tindak pidana perdangangan orang 

mencakup pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana 

perdangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan 

pemulangan. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran 

Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan 

orang oleh BP3TKI Jawa Tengah yang paling utama adalah 

pemulangan terhadap para korban. Hal tersebut sudah 

komprehensif sesuai dengan Pasal 6 Ayat (4) peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, unit 

pelaksana teknis Balai Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terkait perlindungan 

dan pemberdayaan, Selain itu, pihak BP3TKI juga melakukan 
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penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga 

melakukan tindak pidana perdangan orang. Dalam melakukan 

upaya pelindungan, pihak BP3TKI Jawa Tengah bekerja 

sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian setempat, 

BNP2TKI, serta perwakilan negara Indonesia yang ada di 

negara penempatan.  

5.2. Saran 

1. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan upaya pelindungan 

para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dengan 

melakukan perjanjian bilateral dengan negara tujuan 

penempatan. Mengingat sifat MoU yang dapat mengikat 

kedua belak pihak, maka diharapkan upaya pelindungan 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa 

yang tertuang dalam kerjasama tersebut. 

2.  Meningkatkan program Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) dengan memberlakukan program tersebut ke semua 

negara penempatan. Untuk saat ini, program SPSK hanya 

baru dijalankan pada penempatan di negara Arab Saudi. 

SPSK merupakan sistem penempatan dan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara online 

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab 

Saudi, dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi, 

penempatan, dan pemulangan yang berada di bawah kendali 
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Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya sistem ini, 

diharapkan dapat mencegah penempatan PMI non procedural 

yang rentan menjadi korban human trafficking. Harapanya 

sistem ini juga dapat dilakukan dengan di negara penempatan 

lain melalui kerjasama bilateral.  
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LAMPIRAN 

1. Instrumen Penelitian 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

(ILEGAL) DI LUAR NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG  

 

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

“\PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

(ILEGAL) DI LUAR NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG” Penelitian ini diselenggarakan untuk 

menyelesaikan skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungtan 

hukum pekerja migran Indonesia ilegal diluar negeri terhadap tindak pidana 

perdagangan orang  Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih. 

A. Identitas Responden 

Nama Responden  : Rodli, S.Pd., M.M 

Pekerjaan   : PNS – BP3TKI Jawa Tengah 

Jabatan    : Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan 
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Usia  : 50 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Strata 2 

Alamat : Jl. Setuk Raya Rt1 Rw4, Pudak Payung, 

Banyumanik, Kota  Semarang 

N

o 

Skim Pertanyaan Keterangan 

1 Pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia ilegal 

korban tindak pidana perdagangan orang. 

Keterangan:  

Pertanyaan ditujukan kepada BP3TKI Jawa Tengah yang berwenang mengenai 

pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. 

  

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sekarang, 

apakah sudah dapat mengakomodir perlindungan hukum 

yang efektif dan efisien bagi Pekerja Migran Indonesia 

Ilegal di luar negeri yang menjadi korban TPPO? 

Jawaban : 

2 Bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja 

migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI 

jawa Tengah. 
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Keterangan: 

Pertanyaan ditujukan kepada BP3TKI Jawa Tengah yang berwenang mengenai 

pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. 

  

1. Apakah Pekerja Migran Indonesia Ilegal mempunyai hak 

perlindungan yang sama dengan Pekerja Migran Indonesia 

legal? 

2. Bagaiamanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja 

Migran Indonesia Ilegal yang menjadi korban TPPO di luar 

negeri? 

3. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur perlindungan 

hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang menjadi 

korban TPPO di luar negeri? 

4. Siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab dalam 

memberikan perlindungan hukum? 

5. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pemberian 

bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang 

menjadi korban TPPO di luar negeri? 

6. Apakah ada kesulitan dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang bekerja 

Jawaban : 
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di negara penempatan yang tidak memiliki perjanjian tertulis 

dengan Indonesia? 

7. Berkaitan dengan pemulangan Pekerja Migran Indonesia 

apakah ada koordinasi antara Indonesia dengan negara 

penempatan? 

8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat 

memulangkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang 

menjadi korban TPPO di luar negeri? 

9. Sejak ada BP3TKI Jawa Tengah sudah ada berapa banyak 

kasus Pekerja Migran Indonesia Ilegal korban TPPO di Jawa 

Tengah? 

 

Semarang, 4 Oktober 2019 

Responden, 

 

 

( Rodli, S.Pd., M.M ) 
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2. Foto bersama narasumber Rodli, S.Pd., M.M (Kasi Perlindungan dan 

Pemberdayaan BP3TKI Jawa Tengah) 

 

 

 


