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Pendahuluan

Perdagangan Manusia untuk tenaga kerja
(Trafficking in persons for labor) merupakan

masalah yang sangat besar

Data Perdagangan Manusia di Indonesia sejak
1993-2003 menunjukkan bahwa perdagangan

manusia dengan modus menjanjikan
pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh

kalangan perempuan dan anak-anak



Perdagangan Manusia

Perdagangan Tenaga
Kerja  

Salah satu dari perdagangan manusia adalah 
perdagangan tenagakerja untuk tujuan 

eksploitasi  tenaga kerja 



Eksploitasi

Tenaga Kerja

KERJA PAKSA

Studi ILO) : sekitar 12,3 juta orang  terjebak dalam kerja 

paksa. 9,5 juta berada di Asia, 1,3 juta di Amerika Latin 

dan Karibia, 660 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260 

ribu orang di Timur Tengah dan Afrika Utara



FAKTA:

Indonesia lebih dari satu dekade ini telah
menjadi negara pemasok tenaga kerja

terbesar kedua di dunia setelah Filipina. 
Sekitar 72 persen pekerja migran tersebut

berjenis kelamin perempuan. 

90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah
tangga di negara Malaysia, Sidan Timur

Tengahngapura, Hongkong,Taiwan, Korea 
Selatan, 



Dampak:

Perdagangan Tenaga Kerja rentan

terjadi di Indonesia.

Faktor pemicu:

1. Kondisi pasar kerja Indonesia1. Kondisi pasar kerja Indonesia

2. Kemiskinan

3. Gender: Perempuan masih menjadi kelas

kedua dalam pekerjaan bergaji



Permasalahan 

• Pertama, apakah instrument Hukum 

Ketenagakerjaan belum cukup mendukung 

pencegahan perdagangan tenaga kerja pencegahan perdagangan tenaga kerja 

khususnya perempuan dan anak? 

• Kedua, Bagaimana upaya penanggulangan 

perdagangan tenaga kerja tersebut?



Pembahasan

Pengertian :

UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka
1, ada beberapa elemen:

Elemen 1:

tindakan atau perbuatantindakan atau perbuatan

Tindakan atau perbuatan yang dikategorikan
perdagangan manusia dapat berupa tindakan:  
Perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan 
seseorang;



Elemen 2:

dengan cara

Tindakan atau perbuatan di atas dilakukan dengan

cara: dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 

atau manfaatmemperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 



Elemen 3:

tujuan atau maksud

Tujuan atau maksud tindakan dan perbuatan 

tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi.

Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya 

eksploitasi pelacuran dari orang lain atau 

bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan 

pengambilan organ tubuh. 



Kerja paksa, perbudakan dan perhambaan 
merupakan jenis eksploitasi terhadap orang 
dengan memanfaatkan tenaga mereka untuk 
bekerja tanpa dibarengi kewajiban 
menyelenggarakan hak-hak sosial ekonominya. 

Perbudakan dari sejarahnya merupakan sebuah 
kelas masyarakat terendah yang turun temurun, 
dapat diperjualbelikan sama seperti barang.

Perhambaan  (pandelingschap) terjadi atas 
peristiwa pemberian pinjaman uang, dimana 
seseorang (si ber-utang ataupun orang lain yang 
dikuasainya) diserahkan pada si pemberi 
piutang/gadai untuk bekerja padanya sampai 
uang pinjaman dilunasi.



Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak Sebagai

Objek Perdagangan Manusia

Deplu AS dan ESCAP menempatkan Indonesia 

pada peringkat ketiga atau terendah dalam 

upaya penanggulangan trafficking perempuan 

dan anak. 

Pengiriman TKI ke Luar Negeri  salah satu sarana 

yang rawan untuk digunakan dalam 

perdagangan pekerja perempuan dan anak.



Dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan 

timbulnya perdagangan manusia dengan 

modus janji bekerja sebagai TKW di luar negeri 

menandakan masih adanya celah dalam UU 

Ketenagakerjaan yang tidak mendukung 

pencegahan kejahatan perdagangan tenaga pencegahan kejahatan perdagangan tenaga 

kerja. 



Peraturan Perundang-undangan

1. UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri

3. UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana 
yang mengatur masalah perlindungan hukum 

pekerja perempuan dan pekerja anak

3. UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor

105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Labour

Convention).

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 yaitu UU yang meratifikasi Konvensi

ILO No. 138 1973 Tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor

182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-

bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak.



Peraturan Perundang-undangan

1. KEP. 224/MEN/2003 Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan

Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan

07.00 

2. KEP. 226 /MEN/2003 Tata cara Perizinan Penyelenggaraan

Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

3. KEP. 235 /MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang 

Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak

4. KEP. 01/MEN/VI/2004 Tatacara Perijinan Perusahaan Penyedia4. KEP. 01/MEN/VI/2004 Tatacara Perijinan Perusahaan Penyedia

Jasa Pekerja/Buruh

5. KEP. 15/MEN/VII/2004 Perlindungan bagi anak yang melakukan

pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

6. KEP. 112/MEN/VII/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri

Tenaga Dan Transmigrasi RI No : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata 

Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar

Wilayah Indonesia.

7. Dan lain-lain.



Upaya  Menanggulangi Perdagangan 

Tenaga Kerja

Menanggulangi perdagangan tenaga kerja melalui
instrument Hukum Ketenagakerjaan masih
menemui kendala ini disebabkan beberapa hal:

1. Substansi dalam Peraturan Ketenagakerjaan
yang ada masih belum cukup efektif memberi
perlindungan;perlindungan;

2. Belum adanya kerjasama terpadu antar sektor
dan instansi terkait;

3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap
Hukum Ketenagakerjaan umumnya dan
prosedur penempatan TKI ke luar negeri
khususnya.



No
Pasal dan Substansinya Uraian

1
Pasal 4: Orang perorangan dilarang

menempatkan warga negara Indonesia

untuk bekerja di luar negeri.

Ketentuan ini inkonsisten (bertentangan) dengan Pasal 30

yang menetapkan bahwa setiap orang dilarang

menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat

pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan

perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara

tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan

tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Kata

Analisa Terhadap Kelemahan UU 39 Tahun 2004 

Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

’setiap orang’ dalam merujuk pada orang perorangan yang

dalam Pasal 4 dilarang melakukan penempatan, sehingga

kedua pasal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebaiknya subjek dalam Pasal 30 lebih diperjelas

sehingga ketentuan ini dapat efektif.

2
Pasal 20 ayat (1):

“ Untuk mewakili kepentingannya 

pelaksana penempatan TKI swasta 

wajib mempunyai perwakilan di Negara 

TKI ditempatkan”

Kewajiban ini tidak disertai sanksi pidana, padahal

substansinya untuk membangun sistem penempatan TKI

di Luar Negeri yang memperhatikan perlindungan kerja.

Saksi administratif saja belum cukup kuat. Sanksi hukum

yang tidak tegas belum menjadikan ketentuan ini norma

hukum, melainkan sekedar norma sosial atau norma

sopan santun.



3
Pasal 21 ayat (1) :

”PPTKI swasta dapat membentuk Kantor

cabang di daerah di luar wilayah domisili

kantor pusatnya”

Dari segi substansinya Pasal di atas sangatlah penting dan

strategis dalam proses rekruitmen yang tepat untuk mencegah hal-

hal yang tidak sesuai seperti TKI illegal, human traffiking, penipuan

dan pencaloan, dan sebagainya, namun rumusan ”dapat” yang

dapat diartikan ”boleh” menjadi tidak sesuai dengan maksud yang

dituju, sebaiknya Pasal ini merumuskan ”harus”, sehingga tujuan

rumusan pasal tersebut tercapai.

4
Pasal 24 ayat (2):

”Mitra usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)

harus berbentuk badan hukum yang didirikan

sesuai dengan peraturan perundangan di

Pasal ini tidak akan efektif karena subjek hukum berada di luar

batas wilayah Indonesia.

Analisa Terhadap Kelemahan UU 39 Tahun 2004 

Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

sesuai dengan peraturan perundangan di

negara tujuan”

4
Pasal 27 Ayat (1): ”Penempatan TKI di luar

negeri hanya dilakukan ke negara yang

pemerintahnya telah membuat perjanjian

tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia

atau ke negara tujuan yang mempunyai

peraturan perundang-undangan yang

melindungi tenaga kerja asing”

Dari sudut legal drafting hal ini merupakan postulat hukum yang

harus di breakdown dalam norma hukum, apalagi sanksi hukum

tidak dapat dirumuskan karena tidak jelas siapa subjek hukumnya.

5
Pasal 29 ayat (1): ”Penempatan calon TKI/TKI

di luar negeri diarahkan pada jabatan yang

tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,

bakat, minat dan kemampuan”

Ketentuan ini juga tidak memberi kejelasan siapa subjek

hukumnya, sehingga si pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Rumusan di atas perlu dikonkritkan menjadi norma hukum dengan

demikian sanksi hukum dan siapa yang terkena kewajiban hukum

menjadi jelas.



Sistem penempatan dan perekrutan buruh migran belum berpihak pada 

perlindungan tenaga kerja:

1. Pencaloan masih akan berlangsung karena tidak ada kewajiban PJTKI 

untuk membentuk kantor cabang di daerah rekrut;

2. Penempatan TKI illegal masih terbuka lebar karena tidak ada ketentuan 

tegas yang melarang;

3. Pelatihan yang diserahkan pada PJTKI menimbulkan permasalahan 

pengawasan yang umumnya masih lemah;

4. Ditemukan ketentuan-ketentuan yang tidak jelas subjek hukumnya 

padahal dapat diancam sanksi pidana;

5. Ditemukan ketentuan yang lemah yang dirumuskan dalam bentuk 

kebolehan padahal sebaiknya keharusan;

6. Ada ketentuan yang dirumuskan sebagai keharusan namun tidak ada 

ancaman sanksi pidananya;

7. Adanya peraturan yang bertentangan (inkonsisten).

8. Adanya ketentuan yang tidak efektif karena mengatur subjek hukum 

yang berada di luar batas wilayah NKRI.



Untuk memaksimalkan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia perlu penyusunan peraturan perundangan
yang tepat berdasar logika hukum di antaranya:

a). Dibentuk peraturan perundangan yang mampu
menyentuh persoalan yang mengandung unsur asing
mengingat perjanjian kerja yang dilakukan di luar negeri
menganut asas lex loci executionis/lex loci delicti
commisi. Oleh karenanya perangkat hukum yang dapat
digunakan selama masa penempatan adalah Hukumdigunakan selama masa penempatan adalah Hukum
Perdata Internasional melalui Bilateral Agreement atau
Multilateral Agreement bukan peraturan perundang-
undangan Indonesia.

b). Menetapkan sanksi yang tegas baik pidana maupun
administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan yang mendasar agar menimbulkan efek jera.



c). Rekruitment TKI dilakukan secara tepat dengan 
asas mudah, murah dan cepat untuk 
menghindarkan TKI illegal karena alasan prosedur 
yang rumit dan lama, sehingga kerjasama antar 
instansi terkait perlu dilakukan.

d). Mengefektifkan sistem pengawasan pemerintah. 
Antara lain berisi: besar upah, jam  kerja, jam Antara lain berisi: besar upah, jam  kerja, jam 
istirahat, cuti, upah lembur, fasilitas jaminan 
sosial (sakit, kecelakaan, dll), fasilitas sosial yang 
memadai (tempat tinggal, makan, dll), kebebasan 
beragama dan menjalankan ibadah, hak 
berserikat, asuransi, mekanisme penyelesaian 
perselisihan. 



Perlu kerjasama terpadu antar sektor dan 

instansi terkait

Beberapa ruang yang menjadi peluang timbulnya 
perdagangan tenaga kerja antara lain:

a. pelayanan penempatan masih dilakukan secara 
parsial dan sektoral, kondisi ini dimanfaatkan oleh 
calo dan sindikat untuk memanipulasi data dan 
berbagai dokumen TKI untuk tujuan berbagai dokumen TKI untuk tujuan 
menempatkan TKIsecara illegal;

b. kecenderungan pengusaha/majikan untuk lebih 
menerima TKI illegal karena untuk menghindari 
membayar upah sesuai ketentuan, membayar 
pajak dan hak-hak perburuhan lainnya, sehingga 
TKI Illegal tetap menjadi komoditas menarik bagi 
para calo dan sindikat;



Hukum Ketenagakerjaan/hubungan industrial 

perlu diketahui  oleh semua disiplin ilmu

1. setiap orang adalah pencari kerja/angkatan kerja
yang akan berhubungan langsung dengan
masalah perekrutan, pelaksanaan danmasalah perekrutan, pelaksanaan dan
pengakhiran kerja (pra, during and post 
employment). 

2. Indonesia menuju pada Negara industrialis, 
sebagaimana terjadi pada Negara-negara lain di
dunia maka sudah selayaknya pembekalan
terhadap hukum hubungan industrial diterapkan
dalam semua disiplin ilmu, bila perlu sejak di
masa Sekolah Menengah Atas/Umum.



Kesimpulan 

� Pada tataran politis pemerintah telah menunjukkan
keseriusan untuk menghapuskan perdagangan manusia
termasuk perdagangan tenaga kerja, ini dibuktikan dengan
telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional dan
menuangkannya dalam peraturan nasional, namun pada
tataran praktis instrument Hukum Ketenagakerjaan sejauh
ini masih memberi celah bagi perdagangan manusia untuk
tataran praktis instrument Hukum Ketenagakerjaan sejauh
ini masih memberi celah bagi perdagangan manusia untuk
tujuan eksploitasi pekerja maupun dalam lembah prostitusi. 
Celah tersebut baik berasal dari peraturan perundang-
undangan yang secara substansi masih belum jelas dan
tegas, juga dari segi penegakannya masih parsial/sektoral
sebaiknya dilakukan kerjasama terpadu antar instansi.



� Perdagangan Tenaga Kerja sebagai sebuah tindak kejahatan
perlu penanganan yang komprehensif dan memerlukan
penanganan yang lintas sektoral dan melibatkan semua
instansi terkait, baik Departemen Tenaga Kerja, Kepolisian, 
Kejaksaan, Ke-Imigrasian, Perhubungan dan sebagainya. 
Pola pelayanan satu atap dan menyederhanakan
administrasi bagi para calon tenaga kerja yang akan bekerja
keluar negeri setidaknya akan mengurangi maraknya
pencaloan tenaga kerja dan TKI Illegal.

� Penertiban terhadap pencaloan tenaga kerja harus� Penertiban terhadap pencaloan tenaga kerja harus
menjadi upaya yang serius, dimulai dengan melibatkan
semua pihak: masyarakat, dunia pendidikan, aparat
penegak hukum, dan pemerintah baik dengan sosialisasi
melalui lembaga pelatihan tenaga kerja maupun dalam
kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi yang 
bertujuan sebagai bekal pengetahuan saat terjun ke dunia
kerja.
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