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Kata Pengantar 

 
Tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP di atur di dalam Bab XXI 
RKUHPidana yang terdiri dari  15 Pasal, yakni Pasal 555 sampai dengan Pasal 570. 
Kelima belas Pasal tersebut oleh diadopsi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

Mengadopsi rumusan dari UU PTPPO kedalam R KUHP tersebut, sebenarnya positif, 
dengan catatan para perumus R KUHP cukup teliti melakukan transfer rumusan yang 
berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu rumusan R KUHP saat ini minimal  
harus melihat rumusan yang ada dalam UU PTPPO. 

Namun, Pasal-pasal TPPO dalam RKUHP ini maupun penjelasannya tidak menjelaskan 
seluruh definisi (istilah-istilah) penting yang digunakan dalam konteks kejahatan 
perdagangan orang. R KUHP hanya memberikan pengertian yang terbatas, dan 
pengertian tersebut justru ditemui dalam  Pasal-Pasal yang dikualifikasikan mengatur 
kejahatan yang berbeda dengan perdagangan manusia. 

Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan karena tidak diatur dalam rumusan R 
KUHP. R KUHP menyamakan saja unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk 
korban yang berstatus orang dewasa dan anak.  Implikasinya tentunya akan 
menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi kasus-kasus korban 
pedagangan manusia yang berstatus anak. Oleh karenanya tidak akan mampu 
melindungi anak sebagai korban kejahatan, dan hal ini juga semakin menjauhkan 
rumusan dari semangat dunia internasional untuk segera menghapuskan 
perdagangan anak. Dalam UU TPPO sebenarnya telah memberikan rumusan yang 
sudah memadai berkaitan dengan pengertian perdagangan anak. 

Buku ini dihadirkan untuk mengidentifikasi kembali masalah pengaturan tindak 
pidana perdagangan orang  yang diatur dalam RKUHP. 

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 
ECPAT Indonesia 
Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
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1. Pendahuluan 

Tindak pidana perdagangan orang dalam R KUHP diatur di dalam Bab XXI 
R KUHPidana yang terdiri dari  15 Pasal, yakni Pasal 555 sampai dengan 
Pasal 570. Kelima belas Pasal tersebut  diadopsi dari UU No 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 
PTPPO).   

Mengadopsi rumusan dari UU PTPPO kedalam R KUHP tersebut, 
sebenarnya positif, dengan catatan para perumus R KUHP cukup teliti 
melakukan transfer rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana.         
R KUHP harus melihat rumusan yang ada dalam UU PTPPO. 

2. Pengertian Perdagangan Manusia dalam R KUHP 

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 
555 R KUHP. Pasal 555 R KUHP menyatakan:  

Setiap orang yang melakukan 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 walaupun memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan 
orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori 
III dan paling banyak Kategori IV. 

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari 3 unsur yaitu: (i) “setiap orang 
yang melakukan”: perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (ii) “dengan 
menggunakan”: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran 
atau manfaat; (iii) “untuk tujuan”: mengeksploitasi orang tersebut.  

Pasal ini merupakan Pasal utama dan Pasal terpenting dalam 
menentukan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan 
perdagangan manusia, karena seluruh Pasal-Pasal lainnya yang terkait 
dengan tindak pidana perdagangan orang  dalam R KUHP ini haruslah 
terlebih dahulu memenuhi unsur perdagangan orang  

Selain Pasal mengenai perdagangan orang itu sendiri, R KUHP juga 
mengkategorikan tindak pidana lain yang digolongkan sebagai bagian 
dari perdagangan manusia, yaitu: Memasukkan orang ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 556); Mengeluarkan orang dari 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 557); Perdagangan 
orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit (Pasal 558); 
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Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi (Pasal 559); 
Penganjuran tanpa hasil (Pasal 560); Persetubuhan dan pencabulan 
terhadap orang yang diperdagangkan (Pasal 561); Pemalsuan dokumen 
atau Identitas untuk memudahkan perdagangan orang (Pasal 562); 
Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang (Pasal 563); 
Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang (Pasal 
564); Perdagangan orang di kapal (Pasal 565-566); Pengangkutan orang 
untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal (Pasal 567); dan 
pemudahan dan perluasan (Pasal 568-570).Pasal-Pasal tersebut diatas 
pada prinsipnya adalah pasal-pasal yang bersifat tambahan walaupun 
sebenarnya pasal-pasal ini merupakan pasal penjaga, jika dalam 
implementasinya Pasal 555 tidak bisa digunakan. Pasal-Pasal tersebut 
yang diambil dalam UU PTPPO dan terlihat hampir sama dengan pasal-
pasal dalam UU PTPPO. Namun penggunaan rumusan “untuk 
diperdagangkan” yang tidak secara sempurna dijelaskan dalam R KUHP 
akan membingungkan penerapan Pasal tersebut. Apakah elemen “untuk 
diperdagangkan” memiliki kesamaan dengan elemen Pasal 555 R KUHP 
ataukah tidak.1 

3. Pengertian  Perdagangan Orang dalam Pasal 555 Tidak 
Memadai 

Sebenarnya, rumusan Pasal 555 R KUHP tersebut di atas tidak berbeda 
dengan rumusan dengan UU PTPPO dan juga dengan rumusan Protokol 
Trafficking. R KUHP justru telah tegas menyertakan bahwa praktek 
penjeratan hutang juga dilarang, berkenaan dengan kejahatan 
perdagangan manusia2. Hanya di dalam R KUHP rumusan tersebut tidak 
mendefinisikan secara lebih detil terma - terma hukum penting terkait 
dengan kejahatan perdagangan orang.  

Tabel 2: Perbandingan Definisi Perdagangan Orang 

R KUHP 
UU No 21 Tahun 2007 
tentang PTPPO 

PROTOKOL TRAFFICKING 

 
Setiap orang yang 
melakukan 
perekrutan, 
pengangkutan, 
penampungan, 
pengiriman, 
pemindahan, atau 

 
Tindakan perekrutan, 
penampungan, 
pengiriman, 
pemindahan atau 
pemerimaan seseorang 
dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan 

 
Perekrutan, pengiriman, 
pemindahan, 
penampungan atau 
penerimaan seseorang, 
dengan penggunaan 
ancaman atau 
penggunaan kekerasan 

                                                      
1
Jika kita melihat struktur Pasal dalam UU No 21 tahun 2007. Pasal pidana perdagangan 

orang tidak mengunakan istilah “untuk diperdagangkan” namun menggunakan istilah 
“untuk ekspolitasi”. Sedangkan istilah eksploitasi tersebut dibahas di bagian umumnya. 
Ini yang membedakan cara perumusan R KUHP yang justru tidak menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan “untuk diperdagangkan”. 
2
Masuknya penjeratan hutang dalam Rancangan KUHP sebagai salah satu cara dalam 

kejahatan perdagangan manusia, merupakan sebuah langkah maju. Hal ini juga sudah 
dimasukkan dalam UU No 21 tahun 2007. 



Parliamentary Brief | 3 

 
penerimaan seseorang 
dengan ancaman 
kekerasan, 
penggunaan 
kekerasan, penculikan, 
penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan 
utang, atau memberi 
bayaran atau manfaat 
walaupun 
memperoleh 
persetujuan dari orang 
yang memegang 
kendali atas orang 
lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang 
tersebut di wilayah 
negara Republik 
Indonesia, dipidana 
karena melakukan 
tindak pidana 
perdagangan orang 

kekerasan, penculikan, 
penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi 
rentan, pejeratan 
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 
terekploitasi. 

atau bentuk-bentuk 
pemaksaan lain, 
penculikan, penipuan, 
kecurangan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan, atau posisi 
rentan atau memberi 
atau menerima bayaran 
atau keuntungan untuk 
memperoleh ijin dari 
orang yang mempunyai 
wewenang atas orang 
lain, untuk tujuan 
eksploitasi. Eksploitasi3 
termasuk paling sedikit, 
eksploitasi prostitusi 
orang lain atau bentuk-
bentuk lain dari 
eksploitasi seksual, kerja 
atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau 
praktek-praktek serupa 
perbudakan, 
penghambaan atau 
pengambilan organ 
tubuh.   

 
Pengertian-pengertian yang dapat ditemukan dalam R KUHP tersebut 
juga hanya mencakup pengertian: kekerasan, ancaman kekerasan4, 
penculikan5, penipuan, dan penyekapan6, tetapi pengertian-pengertian 

                                                      
3
Eksploitasi didefinisikan terpisah untuk memperluas dasar penuntutan. Pasal 1 alinea 6 

yang mendefinisikan eksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa 
persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, 
pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua 
perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga 
kerja dan atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-
wenang untuk memperoleh keuntungan materiil (terjemahan ICMC/ACILS). 
4
Pengertian kekerasan dalam R KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan 

fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan 
bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, 
termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. (pasal 185 R KUHP). Ancaman 
kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan  rasa takut, cemas, atau 
khawatir pada orang yang diancam (pasal 167 R KUHP) 
5
Penculikan diartikan sebagai setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat 

kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk 
menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau 
kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak 
berdaya (Pasal 571 R KUHP). Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penculikan 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. 
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan 
tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk 
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ini bukanlah dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian tersebut 
terdapat dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, yakni tindak pidana 
penipuan, penculikan, dan penyanderaan.7Sementara itu, . Sedangkan 
apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan 
posisi kerentanan, atau penjeratan utang tidak dijelaskan dalam R KUHP. 

Diamping itu, banyak sekali  pengertian-pengertian penting yang tidak 
didefinisikan di dalam R KUHP, pengertian tersebut yakni: Pertama, 
adalah pengertian “untuk tujuan mengeksploitasi” atau “berakibat 
tereksploitasi orang tersebut”. Pengertian tersebut tidak ditemukan 
dalam R KUHP, baik dalam rumusan Pasal dalam BAB yang sama ataupun 
BAB lainnya, termasuk penjelasan definisi di Buku I dan Penjelasan Pasal. 
Tidak adanya pengertian ini tentunya akan menimbulkan implikasi yang 
penting karena dalam penerapan atau pengujian Pasal ini di dalam 
kasus-kasus trafficking (untuk membuktikan elemen ini) pasti akan 
menimbulkan kendala.8 
 

R KUHP 
UU No 21 tahun 2007 
PTPPO 

Protokol Trafficking 

 
Tidak ditemukan 
pengertian atau 
definisi. 
 
 
 

 
Eksploitasi sebagai 
tindakan baik dengan 
atau tanpa 
persetujuan korban 
yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada 
pelacuran, kerja atau 

 
Eksploitasi adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan atau 
tanpa persetujuan seorang 
korban yang termasuk 
namun tidak terbatas pada 
prostitusi, kerja atau 
pelayanan paksa, 

                                                                                                                        
menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang 
tersebut tidak berdaya 
6
pengertian penyekapan tidak ditemukan dalam R KUHP, namun hal tersebut bisa dilihat 

dalam Pasal mengenai kejahatan penyanderaan. Yang dimaksud penyanderaaan dalam 
Pasal tersebut adalah setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut  secara 
melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk 
menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena 
penyanderaan (Pasal 572 R KUHP). Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa 
penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan 
seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang 
disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
7
Walaupun dalam prakteknya pengertian tersebut bisa digunakan, ini membuktikan 

bahwa Pasal-Pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam R KUHP 
merupakan Pasal yang memiliki elemen yang berlapis. 
8
Di dalam Protokol Trafficking pun sudah memberikan pengertian tentang eksploitasi 

tersebut dengan lebih rinci yang terkait dengan instrumen internasional lainnya. 
Sedangkan UU No 21 Tahun 2007 mengenai TPPO mendefiniskan eksploitasi (Pasal 1 No 
7) sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ da 
atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Bisa dikatakan 
rumusan eksploitasi dalam UU ini lebih lengkap. 
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pelayanan paksa, 
perbudakan atau 
praktek serupa 
perbudakan, 
pemindahan atau 
transplantasi organ 
atau jaringan tubuh, 
atau segala tindakan 
yang berupa 
penindasan pemerasan 
dan pemanfaatan fisik, 
seksual, tenaga dan 
atau kemampuan. 
 

perbudakan atau praktek-
praktek serupa perbudakan, 
pengambilan atau 
transplantasi organ tubuh 
dan atau jaringan tubuh, atau 
semua perbuatan yang 
melibatkan penindasan, 
pemerasan dan kekerasan 
fisik, seksual, tenaga kerja 
dan atau kemampuan 
terhadap seseorang oleh 
pihak lain secara sewenang-
wenang untuk memperoleh 
keuntungan materiil. 

 
Kedua, pengertian “pengiriman”, “penyerahterimaan”, “perekrutan” 
tidak ditemukan juga dalam Rancangan KUHP. Di dalam UU PTPPO 
sebenarnya telah berupaya memberi pengertian terhadap hal itu9. 
Dalam UU PTPPO, pengiriman diartikan sebagai tindakan yang meliputi 
mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan seseorang. Penyerah 
terimaan diartikan sebagai tindakan yang meliputi penerimaan, 
pengalihan atau pemindahtanganan seseorang. Perekrutan adalah 
tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, menampung, atau 
membawa seseorang. Ketiga, pengertian “penyalahgunaan kekuasaan”, 
“pemanfaatan posisi kerentanan”, dan “penjeratan utang” tidak 
dijelaskan juga dalam Rancangan KUHP. 
 
Mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, R KUHP telah 
mencoba merumuskannya, yakni setiap perbuatan penyalahgunaan 
kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan 
hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, 
penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang 
pingsan atau tidak berdaya.10 Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau 
keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada 
orang yang diancam.11 Rumusan ini hampir sama dengan rumusan di 
RUU PTPPO dan UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.12 
 

                                                      
9
Lihat UU No 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 9. dinyatakan bahwa perekrutan adalah 

tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan 
seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pada huruf 10 dinyatakan bahwa 
pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu 
tempat ke tempat lain. 
10

Lihat Pasal 185 Rancangan KUHP. 
11

Lihat  Pasal 167 Rancangan KUHP. 
12

Dalam UU PTPPO kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan 
sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, 
badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan 
adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan 
atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut 
atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. 
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 R KUHP 
UU No 21 Tahun 2007 
PTPPO 

 
 
 
Kekerasan 

 
Setiap perbuatan 
penyalahgunaan kekuatan 
fisik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana secara 
melawan hukum dan 
menimbulkan bahaya bagi 
badan, nyawa, kemerdekaan, 
penderitaan fisik, seksual, 
psikologis, termasuk 
menjadikan orang pingsan 
atau tidak berdaya. 

 
Setiap perbuatan secara 
melawan hukum dengan 
atau tanpa menggunakan 
sarana terhadap fisik yang 
menimbulkan bahaya bagi 
nyawa, badan, atau 
menimbulkan terampasnya 
kemerdekaan seseorang. 

 
 
Ancaman 
kekerasan 

 
Suatu hal atau keadaan yang 
menimbulkan  rasa takut, 
cemas, atau khawatir pada 
orang yang diancam. 

 
Setiap perbuatan secara 
melawan hukum berupa 
ucapan atau tulisan atau 
gerakan tubuh baik dengan 
atau tanpa menggunakan 
sarana yang menimbulkan 
rasa takut atau mengekang 
kebebasan hakiki seseorang. 

Demikian pula dengan pengertian untuk penyekapan, hal ini tidak 
ditemukan dalam R KUHP13. Namun paling tidak pengertian yang paling 
memadai bisa dilihat di dalam Pasal mengenai kejahatan penyanderaan, 
atau Pasal-Pasal lainnya walaupun bukan di atur dalam bab kejahatan 
perdagangan orang.14 Penyanderaaan dalam Pasal tersebut adalah 
setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut  secara 
melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau 
untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, 
dipidana karena penyanderaan.15 Dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana 
menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, 
penyanderaan dilakukan  agar orang yang disandera tetap  berada di 
tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan.  

                                                      
13

Pengertian tersebut juga tidak di temukan dalam UU PTPPO. 
14

Lihat Pasal-Pasal lainnya, terutama dalam BAB XX Tindak Pidana terhadap 
Kemerdekaan Orang, Bagian Kedua tentang Perampasan Kemerdekaan Orang, Bagian 
Ketiga Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa, dan Bagian Keempat tentang 
Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang. 
15

Pasal 572 Rancangan KUHP. 
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4. Tidak Adanya Ketentuan Khusus untuk  Korban Anak 

Protokol Trafficking menegaskan untuk setiap tindakan rekruitmen, 
transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak 
dengan maksud-tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan 
orang” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan 
dalam definisi di atas tidak digunakan. Ini menegaskan kembali bahwa 
untuk korban perdagangan anak, maka tanpa terpenuhinya elemen 
kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau 
pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 
memperoleh persetujuan dari orang-orang, sudah merupakan  sebuah 
bentuk perdagangan orang. 

Hal tersebutlah yang tidak diatur dalam rumusan R KUHP. R KUHP 
menyamakan saja  unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk korban 
yang berstatus orang dewasa dan anak.  Implikasinya tentunya akan 
menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi kasus-
kasus korban pedagangan manusia yang korbannya adalah anak. Oleh 
karenanya rumusan ini tidak akan mampu melindungi anak sebagai 
korban kejahatan, dan hal ini juga semakin menjauhkan rumusan dari 
semangat dunia internasional untuk segera menghapuskan perdagangan 
anak. Dalam UU TPPO sebenarnya telah memberikan rumusan yang 
sudah memadai berkaitan dengan pengertian perdagangan anak.16 

5. Tidak Ditegaskannya Elemen “Persetujuan”  Korban 

Protokol Trafficking sudah menegaskan bahwa persetujuan yang telah 
diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan 
eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan 
relevansinya (tidak lagi berarti) bilamana cara-cara pemaksaan atau 
penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. 
Hal inilah yang tidak dicantumkan di dalam Rancangan KUHP. Berbeda 
dengan RUU PTPPO yang telah menegaskan hal ini dengan menyatakan 
bahwa: “eksploitasi adalah tindakan baik dengan atau tanpa 
persetujuan...” 17 

Tidak ditegaskannya masalah “persetujuan” korban dalam perdagangan 
orang di R KUHP justru akan melemahkan niat untuk menghukum para 
pelaku perdagangan orang. Karena dalam banyak kasus, argumentasi 
pelaku selalu menggunakan alasan bahwa “korban sudah setuju” atau 
“adanya persetujuan dari korban” atau “korban mau dan sepakat untuk 
ikut”. Bila prinsip “by concent” atau persetujuan tidak segera dimasukan 
dalam rumusan, minimal dalam penjelasan Rancangan KUHP ini, maka 
akan mempersulit pembuktian kasus-kasus trafficking di pengadilan. 

                                                      
16

Lihat Pasal 6 UU No 21 tahun 2007 
17

Lihat Pasal 1 angka 7 dalam UU No 21 Tahun 2007 PTPPO. 
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6. Ancaman Hukuman (Sanksi) 

Tindak pidana perdagangan orang berisi  ketentuan pidana berupa  
sanksi pidana juga sanksi denda, berupa : 

a. Beberapa pasal menggunakan sanksi: pidana minimal-maksimal 
dan denda minimal-maksimal.  

b. Ada pasal menggunakan sanksi: pidana saja (minimal dan 
maksimal).  

c. Beberapa Pasal  menggunakan model sanksi: pidana  maksimal 
dan denda maksimal  

Secara umum, ketentuan pidana berimbang dan sesuai dengan 
konvensi18 yang menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil 
semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi semua 
perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan dan sanksi akan 
dikenakan kepada mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, kaki 
tangan dan sebagai bagian suatu organisasi.  

Namun ada suatu hal yang menjadi perdebatan, yakni mengenai tidak 
adanya perbedaan sanksi  bagi pelaku yang berstatus pejabat negara 
dan orang pribadi. Pejabat negara (yang disebut sebagai penyelenggara 
negara) menghadapi sanksi yang sama dengan individu, yaitu antara 3-
15 tahun penjara.19 Meski perbuatan pejabat secara otomatis 
mengakibatkan  hukuman yang paling berat dalam R KUHP, tidak ada 
hukuman tambahan yang dikenakan atas dasar penyalahgunaan 
kekuasaan. Walaupun isu ini tidak dibahas dalam Protokol Konvensi, 
namun karena tindak pidana yang dilakukan oleh  pejabat (aparat 
negara) dalam hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang 
fundamental, maka sanksi untuk mereka pun harus mencerminkan hal 
tersebut.20 

 Beberapa yang belum diberikan pidana minimum antara lain: 
Menyembunyikan pelaku dalam Pasal 564 R KUHP, dan tindak pidana 
penganjuran tanpa hasil dalam Pasal 560 RKUHP. Tidak adanya 
pemberian pidana minimum berarti memberikan kebebasan hakim 
untuk mengenakan vonis pidana dengan jumlah minimum yang tidak 
pasti. 

Selain itu, ancaman sanksi pidana berupa restitusi dan kompensasi juga 
belum dimasukkan dalam R KUHP, padahal sanksi ini merupakan salah 
satu komponen penting yang harus ada bagi setiap negara yang sudah 
meratifikasi protokol traffiking. 

 

 

                                                      
18

Pasal 5 Protokol Trafficking. 
19

Lihat Pasal 554 Rancangan KUHP. 
20

Pasal 12 Protokol Trafficking. 
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Pasal Catatan Rekomendasi 

Pasal 555 
(1) Setiap orang yang melakukan 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 walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV. 

 
Tidak penjelasan yang memadai dari seluruh 
elemen tindak pidana perdagangan manusia 
dalam Pasal ini, perumusan dan ketiadaan 
penjelasan ini lebih buruk dari UU N0 21 tahun 
2007 
 
Tidak adanya ketentuan khusus mengenai 
anak sesuai dengan Pasal 17 UU No 21 Tahun 
2007 “Jika tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 
dilakukan terhadap anak, maka ancaman 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)” 
 
Perlu Pasal khusus jika ketentuan tersebut 
dilakukan terhadap anak maka tidak 
diperlukan elemen “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” 
ketentuan ini harus dimasukkan dalam R KUHP 
 

 
Diperlukan penambahan penjelasan atas 
rumusan eksploitasi, mencakup: 
a. pelacuran 
b. kerja atau pelayanan paksa,  
c. perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan,  
d. penindasan,  
e. pemerasan,  
f. pemanfaatan fisik,  
g. seksual,  
h. organ reproduksi,  
i. atau secara melawan hukum 

memindahkan  
j. atau mentransplantasi organ dan/atau 

jaringan tubuh  
k. atau memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain 
untuk mendapatkan keuntungan baik 
materiil maupun imateriil. 

 
disesuaikan dengan rumusan UU No 21 
Tahun 2007 tentang PTPPO 
 
tambahan pengertian  yakni:  
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lihat juga ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
UU PTPPO  
Pasal 5 

Setiap orang yang melakukan pengangkatan 
anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan maksud untuk 
dieksploitasi dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 
Pasal 6 

Setiap orang yang melakukan pengiriman 
anak ke dalam atau ke luar negeri dengan 
cara apa pun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

rumusan Pasal tersebut sebaiknya masuk juga 
dalam R KUHP 

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara 
melawan hukum, dengan atau tanpa 
menggunakan sarana terhadap fisik dan 
psikis yang menimbulkan bahaya bagi 
nyawa, badan, atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang. 
 
Ancaman kekerasan adalah setiap 
perbuatan secara melawan hukum berupa 
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau 
gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana yang menimbulkan 
rasa takut atau mengekang kebebasan 
hakiki seseorang. 
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(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, 
maka pelaku dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Penjelasan : 
Pasal 555 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: 
- eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 

persetujuan korban yang meliputi atau tidak 
terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 
atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 
imateriil. 

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi 
mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 
memisahkan seseorang dari keluarga atau 
komunitasnya. 

- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan 
atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke 
tempat lain. 

- Penjeratan utang adalah perbuatan 

 penambahan ayat (3) 
 
(3) Jika perbuatan sebagaimana ayat (1)  

dilakukan terhadap anak maka tidak 
diperlukan unsur “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. 
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menempatkan orang dalam status atau keadaan 
menjaminkan atau terpaksa menjaminkan 
dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang 
menjadi tanggung jawabnya, atau jasa 
pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. 

Paragraf 2 
Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia 
untuk Diperdagangkan  

  

Pasal 556  
Dipidana, karena melakukan tindak pidana 
perdagangan orang, dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas tahun) dan pidana denda paling sedikit 
Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap 
orang yang memasukkan orang ke Indonesia 
dengan maksud : 

  

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik 
Indonesia; atau  

  

b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan ke wilayah negara lain. 

 
Penjelasan : 
Pasal 556 
Cukup jelas. 

  

 
Paragraf 3 
Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia 
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untuk Diperdagangkan 
Pasal 557  
Setiap orang yang melakukan tindak pidana 
perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah 
negara Republik Indonesia atau 
memperdagangkan orang Indonesia di luar 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana yang sama dengan Pasal 556. 

Penjelasan : 
Pasal 557 
Cukup jelas. 

  

Paragraf 4 
Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka 
Berat atau Penyakit 

  

Pasal 558 
 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 
mengakibatkan korban menderita luka berat, 
tertular penyakit yang membahayakan 
jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori 
IV dan paling banyak   Kategori VI. 

 
pemberataan pidana dalam tindak pidana ini 
hanyalah di  pidana denda, naik menjadi 
“paling sedikit kategori IV” dari kategori III 

 
perlu pemberataan pidana penjara menjadi 
“pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun” 
 perlu  penambahan restitusi dan 
kompensasi 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  555 sampai dengan Pasal 557 
mengakibatkan matinya korban, dipidana 

 
perlu ditambahkan pidana denda  

 
di rubah rumusan menjadi  
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dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 
Penjelasan : 
Pasal 558 
 Cukup jelas. 

 
“dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 7 
(tujuh ) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Kategori IV dan paling banyak   
Kategori VI.” 
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Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior 
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Profil ICJR 
 
 
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga 
kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum 
pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada 
umumnya di Indonesia. 
 
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi 
saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke 
arah yang demokratis.  Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana 
lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain 
digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi 
dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke 
arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan 
menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam 
rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa 
transisi saat ini. 
 
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha 
yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu.  
Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum 
pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti 
diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka 
membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila 
ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem 
peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia 
dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses 
pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 
 
Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem 
peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan 
saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. 
Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa 
mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam 
konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan 
secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem 
peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR 
 
Sekretariat 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, PasarMinggu 
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 
Phone/Fax. (+62 21) 7945455 
E-mail: infoicjr@icjr.or.id 
Website: www.icjr.or.id 
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Profil ECPAT Indonesia 
 
 
ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang 
bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia 
untuk menentang Eksploitassi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi 
perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata 
seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak. 

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam 
upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan 
membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti 
organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor 
swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. 
Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat 
khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-
sungguh dalam menangani kejahatan ini. 

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu 
sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan 
lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai 
bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan 
berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun 
regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di 
tingkat propinsi atas nama jaringan nasional. 

 

 
ECPAT Indonesia 
Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19 
 Jl. Rawajati Timur, Pancoran 
Jakarta Selatan, 12750 
Indonesia 
Phone : +62 21 794 3719 
Fax : +62 21 794 3719 
Email : secretariat@ecpatindonesia.org 
Website : ecpatindonesia.org 

  

mailto:secretariat@ecpatindonesia.org
http://ecpatindonesia.org/
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 

 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh 
organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, 
untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang 
dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana 
dan Hak Asasi Manusia. 

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk 
mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. 
Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) 
mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang 
berperspektif HAM dan  (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam 
proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan 
pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. 
Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan 
delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi 
manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan 
anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan 
dan sumber daya alam dan kebebasan beragama. 

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi 
Nasional Reformasi KUHP  mengembangkan advokasi di tingkat Nasional 
dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi 
KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, 
sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di 
Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh 
Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik 
untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di 
Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) 
Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja 
tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan 
berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi 
seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas 
Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain 
yang berkaitan dengan RKUHP. 

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. 
Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah 
memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. 
Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU KUHP yang 
saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi 
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akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk 
memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang 
diharapkan. 

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka 
bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia. 
 
Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP diantaranya : 
Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, 
HuMA, Wahid Institute,  LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, 
Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, 
ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT 
 
Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu 
Jakarta Selatan – 12510 
Phone/Fax : 0217945455 
Email : infoicjr@icjr.or.id 
http://icjr.or.id | @icjrid   
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