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BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap
tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang ditentukan dalam UndangUndang ini. (Pasal 1 AYAT (2) UU No.21 Thn 2007)
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial,
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal
1 AYAT (3) UU No.21 Thn 2007)

T

erhitung dari Januari- Juli 2018, ada 56 kasus
kematian / pemulangan jenazah pekerja migrant
Indonesia dari luar negeri. Selain itu, terhitung
dari 2013-2018 tercatat 240 jenazah pekerja
migrant Indonesia yang pulang dalam keadaan meninggal
(BP3TKI & Jaringan, JPIT, Juli 2018). Penyebab
kecelakaan umumnya karena penyiksaan, sakit terutama
berkaitan dengan jantung dan paru-paru, kecelakaan
termasuk kecelakaan kerja, melahirkan, dll. Ini belum
termasuk korban meninggal yang tidak dipulangkan.
Mereka semua adalah korban perdagangan orang.
Apa itu Perdagangan Orang?
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. (Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007
TENTANG TPPO)

Apa saja Cara-cara yang sering dilakukan para pelaku
TPPO (Umum)?
1. Perekrutan tenaga kerja yang tidak lulus uji
kompetensi
2. Perekrutan tenaga kerja anak (dibawah 18 tahun).
3. Perekrutan dengan menjerat hutang 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, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.
Siapakah Pelaku TPPO?
Bisa orang yang tidak dikenal, tetapi umumnya adalah
orang yang dikenal seperti orang yang berasal dari
keluarga sendiri (Om, Sepupu), tetangga, pacar, teman
atau orang berpengaruh di lingkungan masyarakat
setempat.
Apa Ancaman Bagi Pelaku?
Setiap orang yang terlibat dalam tindakan sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 21 /2007 Tentang
TPPO, diancam hukuman pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000
(enam ratus juta rupiah) (Pasal 2 AYAT (1) UU No.21 Thn
2007 TENTANG TPPO)
.
Apa saja Modus Operandi sehubungan dengan
penempatan TKI?
1. Perekrutan melalui Facebook dengan gaji tinggi di
hotel atau iming-iming pacaran,
2. Pendekatan budaya atau kekeluargaan dengan
Okomama.
3. Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan

4.

Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen
dipalsukan,
5. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
6. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
7. Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja.
8. Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
9. Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan
yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja.
10. Tanpa KTKLN (Kartu Tanda Ke Luar Negeri)
11. Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja.
12. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya
terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan
Indonesia.
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1. Dipekerjakan di tempat prostitusi
2. Ditelantarkan
3. Penyiksaan
4. Penyekapan
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Menderita penyakit berbahaya (mis. HIV/AIDS)
Kematian
Kekerasan Seksual
Gaji Tidak Dibayar
Penjualan
Kabur Dari Majikan
Menjadi Kurir Narkoba
Bergabung Dengan Teroris

Khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia non
procedural/illegal, yang berangkat di luar jalur resmi,
tidak memiliki dokumen yang sah, atau tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku, atau yang masa
berlaku dokumennya telah habis masih harus bekerja
di negara orang tanpa memperpanjang dokumennya,
akan menghadapi resiko antara lain:
❑ Menjadi obyek pemerasan sejak keluar dari
rumah, selama dalam perjalanan dan selama
bekerja di luar negeri;
❑ Upah kerja rendah, bahkan upah kerja tidak
dibayar,
❑ Tidak nyaman bekerja karena ancaman
pengejaran dari aparat dan resiko kecelakaan
atau sakit yang tidak ditanggun asuransi.
❑ Hak-hak sebagai TKI dibatasi oleh majikan.
❑ Kurang mendapat perlindungan Negara karena
tanpa dokumen yang sah.
❑ Jika terjadi kematian, pemulangan jenazah
sangat rumit prosedurnya. (Sumber Informasi
BNP2TKI).

R

umah Harapan GMIT adalah sebuah unit pelayanan kemanusiaan di bawah Unit Pembantu
Pelayanan Tanggap Bencana dan Kemanusiaan – GMIT telah dibentuk semenjak Februari
2018. Rumah Harapan hadir sebagai respon GMIT atas tingginya korban perdagangan
manusia dari NTT dan sekitarnya yang pada umumnya adalah warga GMIT. Misi dari Rumah
Harapan adalah adalah:
• Menjadi pusat pendampingan holistik bagi para korban perbudakan modern, perdagangan
orang, dan kekerasan berbasis gender (dari memperhatikan kebutuhan fisik, psikis, hukum,
dan rohani sampai dengan reintegrasi korban pada komunitasnya);
• Menjadi pusat Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) berkaitan dengan perbudakan dan
perdagangan orang,
• Membangun dan memperkuat jaringan untuk menangani masalah perdagangan orang.
Jika jemaat/anggota jemaat GMIT membutuhkan konsultasi terkait masalah
perdagangan orang ataupun pendampingan untuk bagi korban TPPO ataupun korban
kekerasan terhadap perempuan, silahkan menghubungi:
Call-center Rumah Harapan 0380- 8443940, 0853 3301 0805
dan 0852 3934 73

