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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, aktivitas manusia untuk mencari pekerjaan guna 

menopang kehidupannya dan menghidupi keluarganya sudah tidak mengenal batas 

wilayah dan daerah. Mula-mula mereka melintasi antar daerah, antar kota, antar 

provinsi, dan kemudian melintasi antar Negara bahkan melintasi benua dan 

samudera. 

Sejak ditanda-tanganinya kesepakatan perdagangan bebas antar Negara-

negara anggota WTO (World Trade Organization), maka perdagangan dunia sudah 

semakin meluas dan terbuka. Perlintasan modal dan investasi sudah semakin mudah 

terjadi bukan hanya antar suatu kawasan di wilayah tertutup akan tetapi dapat 

melintasi berbagai kawasan dan benua yang lebih jelas. Masuknya investor asing 

ke suatu Negara termasuk Indonesia daya fasilitas dan kemudahan, serta daya 

layanan dan harapan yang lebih meyakinkan maka tidak dapat dipungkiri dalam 

pemberian fasilitas yang memadai. Kemudahan tersebut berdampak juga bagi 

masuknya tenaga kerja dari berbagai Negara lain terutama dari Negara-negara asal, 

dari investor yang bersangkutan sehingga tegaslah perhitungan modal investasi dan 

perlintasan tenaga kerja (borderless). 

Demikian juga sebaliknya, terbukanya kesempatan untuk bekerja melintasi 

suatu Negara dan bahkan melintasi wilayah atau regional yang lebih luas dan lebih 

jauh, maka tidak jarang terjadi dan bahkan sangat memungkinkan banyak warga 

Negara Indonesia yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik berimigrasi melintasi Negara lain untuk bekerja dan 

mencari sumber kehidupan. 

Pada Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa, Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di 

Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia 

sepanjang ada yang memperkerjakannya. Demikian juga sebaliknya berdasarkan 
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Pasal 2 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) 

menyebutkan bahwa: 

1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas 

perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dengan adanya pasal ini TKI juga berhak berada di Luar Negeri dalam 

memiliki kehidupan dan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan dimaksud. Sebagaimana dalam Pasal 8 jo. Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) juga disebutkan bahwa hak kesempatan yang 

sama untuk bekerja di Luar Negeri dan yang melaksanakan penempatan TKI di 

Luar Negeri selain pemerintah adalah lembaga swasta yang disebut PPTKIS 

(Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). 

Namun pengiriman TKI ke Luar Negeri yang dilaksanakan oleh swasta, 

terkadang disebut sebagai perdagangan orang (Human Trafficking) terlebih bahwa 

pelaksanaan penempatan TKI di Luar Negeri adalah perusahaan yang berbentuk PT 

(Perseroan Terbatas) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) bahwa: 

1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:   

a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan;   

b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian 

perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

milyar rupiah);   
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c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito 

sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank 

pemerintah;   

d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;   

e. Memiliki unit pelatihan kerja; dan   

f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.   

2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk 

deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau 

kemabali dan diubah dengan Peraturan Menteri.   

3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk 

sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.   

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas, yang 

selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Perseroan merupakan bisnis pada modal yang berotoritas profit (mencari 

laba) sebesar-besarnya. Oleh karena itu, karna orientasinya yang hanya mencari 

keuntungan, maka ada kemungkinan tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri 

terkadang menjadi korban perdagangan orang (Human Trafficking).  

Program penempatan TKI ke Luar Negeri, merupakan salah satu upaya 

penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini 

dititik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan 

berbagai kemudahan kepada pihak terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa 

penempatan yang bersangkutan (PJTKI).1  

                                                           
       1 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.236 
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Human Trafficking atau trafficking in person yang dikenal sebagai 

perdagangan manusia bukanlah fenomena yang baru dalam wacana internasional 

maupun nasional. Berbentuk Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan 

Perdagangan Orang (Human Trafficking) adalah sebagai berikut: 

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan 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 antarnegara, untuk tujuan 

mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 

Masa kini masalah Hak Asasi Manusia yang sering terjadi dikalangan antar 

Negara merupakan bagian besar yang menjadi perhatian publik. Begitu pula dengan 

maraknya perdagangan orang yang menjadi akibat dari sebab hancurnya sebuah 

kepercayaan korban terhadap penyalurnya maupun penyalahgunaan identitas 

korban untuk dipalsukan identitasnya sehingga memudahkan lembaga penyalur 

tenaga kerja untuk melakukan perdagangan orang hingga keplosok negeri ini, 

jaringan kejahatan tersebut baik secara terorganisir maupun secara tak terorganisir.  

Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia ataupun antar pulau saja, namun 

sering kali terjadi antar Negara. Dengan cara perbudakan dan penghambaan yang 

sering disebut-sebut dalam mudahnya mencari pekerjaan diluar negeri, bujuk rayu 

sebuah lembaga untuk dapat membuat korban percaya, hingga adanya ancaman dan 

penipuan yang dapat dilakukan melalui kekerasan untuk dapat direkrut dan dikirim 

keluar negeri sehingga terjadilah perdagangan illegal yang dilakukan oleh lembaga 

yang memiliki susunan organisasi dengan struktur yang rapih dan bersifat sangat 

rahasia, setelah transaksi perdagangan dilakukan korban dapat dipekerjakan secara 

paksa untuk dijadikan pekerja seks, bahkan diekploitasi di negara lain. Sangat 

memprihatinkan bagaimana bisa sebuah lembaga penyalur tenaga kerja yang 

terorganisir terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang sangat 

ditakuti oleh Negara-negara dan masyarakat luas. Pelaku perdagangan orang yang 

terdapat disebuah lembaga penyalur tenaga kerja haruslah diselidiki lebih lanjut, 
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lembaga dapat saja tidak mengetahui perbuatan pelaku kejahatan itu namun pastilah 

ada oknum-oknum yang berbuat kejahatan terhadap pekerja Indonesia sehingga 

diperdagangkan di Negara asing. 

Human Trafficking merupakan kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa setiap orang memiliki hak atas 

hidupnya yang dilindungi dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang 

dijadikan pembatas atas perlakuan yang tidak manusiawi dan sebagai pelindung 

manusia agar tidak terrenggutnya kebebasan untuk hidup. Sangat perlu perhatian 

yang serius bagi Negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin 

Hak Asasi Manusia warganegaranya dan penduduk tanpa diskriminasi. Hak Asasi 

Manusia adalah terjemahan dari Human Rights. Sebenarnya dengan 

menerjemahkan human rights dengan Hak Asasi Manusia nampak sangat 

berlebihan. Semestinya hanya hak-hak manusia (tanpa asasi).2  

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi issue yang mendunia 

disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bagi Negara untuk 

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi warganegara dan 

penduduk tanpa diskriminasi. Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai 

pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiahdan 

melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis 

kelamin.3 

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Apabila ketetapan tersebut dilanggar maka hal 

tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kejahatan Human 

Trafficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

Dalam Vienna Declaration and Programme of Action menyebutkan bahwa: 

That all human rights from the dignity and worth inherent in the 

human person, and that the human person is the central subject of 

                                                           
       2 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan I, Yayasan Brata Bakti 

Jakarta, 2009, h. 1. 

        3 Ibid. h.24. 
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human rights and fundamental freedom, and consequently should be 

the principal beneficiary and should participate actively in the 

realization of these rights and freedom. (Bahwa semua Hak Asasi 

Manusia berasal dari martabat dan pantas melekat dalam manusia, dan 

bahwa manusia adalan sentral subyek dari Hak Asasi Manusia dan 

kemerdekaan dasar, secara konsekwen harus menjadi pewaris yang 

terpenting dan harus berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan 

dari hak-hak dan kebebasan). 

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional 

(dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara 

mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui 

kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun 

petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada 

hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, 

kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara 

mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara 

beserta harta bendanya. 4 

Human Trafficking merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang 

merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas 

atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara 

langsung. Human Trafficking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang 

terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam 

negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara, serta 

terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. Human trafficking merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. 

Human trafficking juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan 

pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia. 5 

                                                           
       4 Ahmad Nur, Hukum HAM Internasional dan Nasional 

<http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional_4391.html>. 

Dipostkan pukul 03.11 tanggal 12 Oktober 2012 

       5 Ibid. h.307 
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Korbannya tidak jarang adalah anak-anak dan perempuan. Bertambah 

maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara, termasuk Indonesia dan 

Negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia 

sebagai bangsa, masyarakat Internasional, dan anggota organisasi Internasional 

terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.6 

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Laporan Survei Dunia IV 

tentang perempuan dan Pembangunan (1999) menyebutkan bahwa banyak Negara 

berkembang di Asia seperti Vietnam, Srilangka, Thailand, dan Filipina mengalami 

hal yang sama, sebagai akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi 

persaingan bebas dari konsep liberalism ekonomi di era globalisasi yang 

mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan 

kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun 

internasional. Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalisasi transnasional 

yang merendahkan martabat bangsa dan Negara memperlakukan korban semata 

sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.7 Tahun 2005, ILO 

Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang 

dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih 

dari setengahnya berada diwilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.8 

Dengan begitu penempatan TKI Luar Negeri sangat rentan terhadap tindakan 

Human Trafficking. Demikian sebagaimana dijelaskan di atas yang 

melatarbelakangi penulis dalam pemilihan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG 

TERINDIKASI HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI HAM 

INTERNASIONAL”. 

 

 

 

                                                           
       6 Ibid. 

       7 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, h. 5 

       8 Farhana, ibid. Dikutip dari Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, 

Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), 

Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif, 

2008, h. 33 
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I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

pembahasan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

TENAGA KERJA INDOSESIA DI LUAR NEGERI YANG TERINDIKASI 

HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI HAM INTERNASIONAL”, akan di 

batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana indikasi penyebab Human Trafficking pada penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri? 

b. Bagaimana perlindungan HAM Internasional kepada Tenaga Kerja 

Indonesia illegal di Luar Negeri yang menjadi korban Human Trafficking? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penulisan proposal skripsi ini adalah tentang perlindungan 

hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang terindikasi Human 

Trafficking dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditinjau dari 

perspektif dalam pandangan Hak Asasi Manusia Internasional serta Undang-

undang yang mengaturnya. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.1  Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui indikasi terjadinya Human Trafficking terhadap 

penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

b. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional kepada 

Tenaga Kerja Indonesia illegal di Luar Negeri yang menjadi korban 

Human Trafficking. 

 

I.4.2  Manfaat Penulisan 

a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana 

internasional, hukum perburuhan, hukum internasional, serta hukum dan 

hak asasi manusia internasional terkait dengan indikasi Human Trafficking 

yang terjadi pada penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
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b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Nergeri agar tidak menjadi Tenaga Kerja Indonesia illegal yang dapat 

menyebabkan Human Trafficking. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1  Kerangka Teori 

a. Teori Keadilan 

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam 

institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung 

konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum 

yang tidak adil harus direformasi. Yang termasuk subyek keadilan 

menurut John Rawls antara lain: 

1) Hukum, institusi, sistem sosial, tindakan-tindakan tertentu, termasuk: 

keputusan, penilaian dan tuduhan. 

2) Subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara 

lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta 

menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. 

Menurut John Rawls, konsepsi keadilan merupakan konsepsi yang 

memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar 

masyarakat mesti diukur. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka subyek 

keadilan meliputi hukum positif (Undang-undang dengan pasal-pasalnya 

dan peraturan pemerintah) yang mengatur kehidupan sosial.9 

b. Teori Walfare State 

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai 

sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan 

sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau 

sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus 

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kesejahteraan negara juga 

                                                           
       9 Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls 

Dalam Perspektif Keindonesiaan, Jurnal Mardani Edisi II, November 2007, h.36. 
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merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang 

bermatra sayap kiri (left wing view).10 

c. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.11 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.12 

 

I.5.2  Kerangka Konseptual 

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konseptual merupakan 

bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan 

penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang 

digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau 

definisi operasional sebagai berikut: 

a. 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 terekslpoitasi.13 

                                                           
       10 Hanif Vidi, Teori Welfare State Menurut J.M Keynes Pemikiran dan Peran J.M 

Keynes dalam Teori Kesejahteraan Negara < http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-

welfare-state-menurut-jm-keynes.html >. Diposkan pukul 02.39 pada tanggal 3 Oktober 2011 

       11 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53. 

       12 Ibid, h.69 

       13 Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang,, Pasal 1 angka 1 
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b. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau 

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

ditentukan dalam Undang-undang ini.14 

c. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah 

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah.15 

d. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk 

mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan 

pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, 

pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan 

pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan 

pemulangan dari negara tujuan.16 

e. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.17 

 

I.6  Metode Penelitian 

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan 

analisis dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat diperoleh dan dapat 

dipertanggungjawabkan, penulis mengunakan metode-metode sebagai berikut: 

 

I.6.1  Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. 

                                                           
       14 Ibid, Pasal 1 angka 2 

       15 Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, 

umum, Pasal 1 angka 1 

       16 Ibid, Pasal 1 angka 3 

       17 Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KMPR 

No. XVII/MPR/1998, TLN No. 3886, umum, Pasal 1 angka 1 
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Penelitian besikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik 

apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui 

prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.18 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis 

normatif yaitu menelaah dengan teori-teori hukum dan perundang-undangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis 

dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku. 

 

I.6.2  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan hukum yuridis normatif karena mengacu kepada norma-norma hukum 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada 

di dalam masyarakat, serta melihat sinkornisasi suatu aturan dengan aturan lainnya 

secara hierarki.19 

 

I.6.3  Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam bentuk 

laporan dan peraturan perundang-undangan.20 

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder didukung oleh bahan hukum 

yang terdiri dari: 

a. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan 

                                                           
       18 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan XII, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2011, h. 32 

       19 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 

h.105 

       20 Ibid, h.106. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



13 

 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1992 tentang Kemigrasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

b. Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber 

bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah huku, 

pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan 

mengenai Human Trafficking dan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

c. Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-

kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, 

ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan 

mengenai Human Trafficking dan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

 

I.6.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku peraturan 

perundang-undangan, literatur, data-data, dokumen-dokumen maupun berkas yang 

diperoleh dari dimana penelitian ini dilakukan. 

Analisis Data dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 

deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu metode analisa dengan 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang ditiliti sebagaimana adanya serta 

memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah actual. Dalam hal 

ini juga membandingkan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah 

penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan yang selanjutnya disajikan dalam 

bentuk kalimat. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penulisan ini menjadi 

lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai dan dapat 

dijabarkan secara jelas. Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi 

ini, maka sistematika penulisan terdiri dari lima Bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memaparkan ilustrasi guna memberikan informasi yang 

bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari uraian latar 

belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan 

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA 

INDONESIA DI LUAR NEGERI 

Bab ini menguraikan tentang devinisi Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri, syarat penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri, tata cara penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

pra-pengiriman penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUMAN TRAFFICKING 

DALAM ASPEK HAM INTERNASIONAL 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang devinisi Human Trafficking, 

Bentuk-bentuk Human Trafficking, Faktor Penyebab Terjadinya Human 

Trafficking, Pelaku Human Trafficking, Human Trafficking dalam 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Kasus Posisi Tenaga Kerja Indonesia 

yang menjadi Korban Human Trafficking di Tebet Jakarta Selatan. 

BAB IV INDIKASI HUMAN TRAFFICKING PADA PENEMPATAN TKI LUAR 

NEGERI TERKAIT HAM INTERNASIONAL 

Dalam bab ini penulis menguraikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja 

Indonesia yang terindikasi Human Trafficking pada penempatan TKI Luar 

Negeri serta perlindungan HAM Internasional terhadap TKI illegal di Luar 

Negeri yang menjadi korban Human Trafficking. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dari 

pembahasan dalam rumusan masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 
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