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ABSTRAK 
 

Sholechah, Wiwit. 2011. Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana 
Perdagangan Orang. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I, Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembimbing II, Anis 
Widyawati S.H, M.H. 101 halaman. 
 
Kata Kunci : Pemberatan, Perdagangan Orang. 

Perkembangan bentuk kejahatan, subyek atau pelaku tindak pidana 
perdagangan orang yang makin cepat berkembang dalam masyarakat yang lebih 
cepat dibandingkan dengan produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-
undang. Peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang 
di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lengkap, kelengkapan tersebut dapat 
dikaji melalui peraturan perundang-undangan hukum  pidana nasional, mulai 
hukum pidana dalam KUHP yang diatur pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 
KHP maupun di luar KUHP yang diatur pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RKUHP 2008 pada Bab XX 
Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Skripsi ini mengambil permasalahan yaitu : (1) Adakah ketentuan khusus 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang 
sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?  (2) Bagaimanakah bentuk 
pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana 
Perdagangan Orang? Dan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana 
perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2) Untuk 
mengetahui bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 
Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum 
sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma, Penelitian yuridis 
normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan 
dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan  untuk mengawali 
sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk 
melakukan analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan khusus dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang 
sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditentukan dalam KUHP yang diantaranya 
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adalah Pasal 297 KUHP yang memiliki ketentuan bahwa tindak pidana 
perdagangan orang yang korbannya adalah perempuan dan anak laki-laki dengan 
pidana paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 324 KUHP perdagangan orang yang 
dalam kata lain adalah budak untuk diperniagakan dengan pidana paling lama 12 
(dua belas tahun) di luar KUHP antara lain Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditujukan untuk anak sebagai 
korbannya dan pasal ini sudah memiliki ketentuan pidana minimal khusus dan 
maksimal khusus. Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah memiliki ketentuan 
khusus mengenai percobaan tindak pidana perdagangan orang, memiliki ketentuan 
sanksi pidana minimal khusus dan maksimal khusus, tidak membatasi ruang 
lingkup korban, dan mengatur korporasi sebagai subyek hukum, dan yang terakhir 
adalah RKUHP  Tahun 2008 yang mayoritas pidana denda maksimal khususnya 
lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan lainnya yang memiliki 
ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Bentuk pemberatan pidana 
perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berupa 
pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan Pidana tambahan berupa 
pemberhentian tidak hormat, pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan 
status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirkan 
korporasi bidang usaha yang sama. 

Simpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa: (1) ketentuan-ketentuan 
khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang korban tindak pidana hanya ditujukan pada wanita dan anak-
anak untuk tujuan eksploitasi dan perbudakan, sedangkan ketentuan khusus 
setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat ketentuan guna 
mengatur tindak pidana percobaan, ketentuan pidana minimal dan maksimal 
khusus, mengatur pidana perdagangan orang yang korbannya tidak hanya tertuju 
pada wanita dan anak-anak serta ketentuan tindak pidana perdagangan orang yang 
dilakukan oleh korporasi. (2) Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang 
dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku tindak pidananya,  yang 
meliputi, orang perseorangan, kelompok yang terorganisir, korporasi dan 
penyelenggara negara.  

Rekomendasi atau saran yang ditawarkan peneliti yaitu,  Peraturan 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang terdapat kemajuan namun harus juga diiringi dengan 
kepatuhan dari penyelenggara negara dan masyarakat yang benar-benar 
mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas tindak pidana perdagangan 
orang dan berhati-hati dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar 
dalam penjatuhan sanksi pidana  dilaksanakan sesuai dengan berat dan ringannya 
tindak pidana perdagangan orang berdasarkan asas keadilan bagi seluruh warga 
negara Indonesia. 

 

 


