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BAB IV 

PEMERINTAH INDONESIA 

 

 Pada BAB IV akan diuraikan mengenai peran dan fungsi Pemerintah Indonesia 

melalui institusi-institusi yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia yang melibatkan 

Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah KBRI 

melalui Atase Polri, NCB Interpol maupun Markas Besar Polri melalui Bareskrim khususnya 

subdit Tindak Pidana Umum yang mengatasi kasus perdagangan manusia di perbatasan 

Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia pada periode tahun 2014 hingga 

tahun 2017. Pada Bab IV akan dipaparkan data mengenai kasus perdagangan manusia di 

perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia pada periode tahun 2014 

hingga tahun 2017 serta upaya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui 

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Daerah Kalimantan Barat dengan Kepolisian 

Malaysia mengenai kasus perdagangan manusia. 

 

4.1 KBRI Kuala Lumpur, Malaysia 

Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintahan yang 

memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah untuk melindungi WNI yang ada di luar 

negeri.Hubungan Diplomatik dibuka dengan berlandasakan pada kesepakatan dua belah 

pihak, dalam hal ini adalah adanya persetujuan antar dua aktor negara yakni Pemerintah 

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Syarat dibukanya Hubungan Diplomatik telah diatur 

sebelumnya dalam Konvensi Wina Tahun 1961 yang meliputi beberapa hal diantaranya 

adalah adanya kesepakatan antara dua pihak terkait dalam menjalankan kerjasama antar 

negara atau yang biasa disebut dengan (mutual consent). Dalam pasal 2 Konvensi Wina 

Tahun 1961, adanya pembukaan Hubungan Diplomatik antar negara harus saling menyetujui 

adanya hubungan timbal balik yang diatur dan disepakati bersama.Kedua negara yang 

bersangkutan dalam melakukan pembukaan diplomatik, harus melakukan pertukaran para 

diplomat ke negara masing-masing berdasarkan prinsip hukum yang telah diberlakukan 

sebelumnya. (Effendi: 1994;26). 
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Prinsip resiprositas dan prinsip kesepakatan bersama merupakan dua hal penting 

dalam menegakkan hukum diplomatik. Dalam pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 fungsi 

pejabat diplomatik adalah, sebagai perwakilan negara pengirim untuk negara penerima, 

melakukan perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan negara pengirim termasuk 

didalamnya adalah keselamatan warga negara pengirim di wilayah negara penerima sesuai 

dengan hukum internasional dan peraturan yang berlaku, melakukan perundingan dengan 

pemerintah negara penerima untuk melakukan pelaporan terhadap pemerintah negara 

pengirim, meningkatkan  dan memperbaiki hubungan-hubungan seperti perekonomian, 

perpolitikan dll dengan mengatasnamakan negara pengirim di wilayah negara penerima. 

Sehingga, tugas dan fungsi pejabat diplomatik memiliki prinsip yaitu menjaga, meningkatkan 

dan memperbaiki hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima.(Effendi: 

1994;26). 

 

4.1.1 Profil KBRI Kuala Lumpur, Malaysia 

Kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia mulai terjalin sejak Malaysia 

mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1957.Pada tahun 1963 hubungan antara Indonesia 

dengan Malaysia mengalami konfrontasi.Pada tanggal 1 Juni 1966, hubungan Indonesia 

dengan Malaysia mulai mengalami perbaikan yang dilakukan oleh kedua menteri luar negeri 

baik Indonesia maupun Malaysia. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya 

pertemuan pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta dengan terbentuklah Perjanjian 

Pemulihan Hubungan Republik Indonesia – Malaysia atau yang biasa disebut dengan Jakarta 

Accord. Adanya pemulihan hubungan diplomatik, baik Indonesia maupun Malaysia 

melakukan penandatanganan terkait dengan Pengertian Bersama Non Militer pada tanggal 14 

September 1966 di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Indonesia memiliki kebijakan yang dilandaskan dari perjanjian Internasional, salah 

satunya adalah Konvensi Wina.Kementrian Luar Negeri Indonesia, kemudian membentuk 

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia atau 

(Dit.PWHI dan BHI). Dalam pembentukan tersebut, didasarkan juga pada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan WNI, perlindungan TKI pada 

UU No. 39 tahun 2004, Inpres no. 6 tahun 2006, dan Permenaker no 20 tahun 2007.  



26 
 

 Tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 2007, Kedutaan Besar Republik Indonesia 

Kuala Lumpur,  Malaysia membentuk satuan tugas untuk melakukan perlindungan dan 

penanganan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Malaysia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Susunan KBRI Kuala Lumpur Malaysia 

Sumber: (Buku KBRI-Kuala Lumpur Malaysia, 2010) 
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4.1.2 Tugas dan Fungsi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia 

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia merupakan salah satu 

badan pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan pelayanan dan perlindungan 

Warga Negara Indonesia dan memberikan Bantuan Hukum Indonesia.Visi dan Misi dari 

Direktorat Perlindungan WNI dan pemberian Bantuan Hukum Indonesia adalah, mewujudkan 

pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI yang berkualitas. Sedangkan, terkait dengan 

misinya Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia adalah meningkatkan 

pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di wilayah negara lain. Dalam kinerjanya, 

Direktorat Bantuan Hukum Indonesia dalam melayani WNI adalah dengan memberikan hak 

WNI dan hak BHI, memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan perdata, pidana 

maupun yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, melakukan penanganan terhadap 

permohonan perlindungan yang telah diajukan oleh WNI dan BHI diluar negeri, memberikan 

pelayanan berupa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan WNI dan BHI, memberikan 

bantuan terhadap WNI yang bermasalah untuk di pulangkan ke Indonesia serta memberikan 

bantuan terhadap pemulangan WNI yang telah meninggal di wilayah negara lain. (Peraturan 

Menteri Luar Negeri RI, 2011) 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala 

Lumpur Malaysia memiliki beberapa divisi, seperti Divisi Konsuler dan Protokoler dan 

Divisi Atase Polri yang melakukan penanganan secara langsung terhadap kasus pelanggaran 

WNI yakni kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di perbatasan Kalimantan 

Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia. Instansi yang berkaitan secara langsung dalam tugas 

melakukan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yaitu Kementrian Luar Negeri, Kantor 

Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra, Kementrian Dalam Negeri secara langsung 

berhubungan dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot, Kementrian Kehakiman dan HAM yang 

secara langsung melibatkan Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Daerah,Kementrian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten 

maupun Kota. Kementrian Sosial khususnya Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten / Kota.Mabes 

Polri dan Polda, serta Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja dan Instansi terkait 

lainnya. 

Dalam hal ini peran KBRI sangat dibantu oleh banyaknya Divisi yang ada 

didalamnya, salah satunya adalah adanya peran Atase POLRI.Dalam hal ini Atase Polri tidak 
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hanya masuk dalam struktur Organisasi KBRI saja melainkan juga turut dalam struktur 

organisasi Kepolisian RI yakni NCB Interpol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

.Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia 

 

Sumber: (Vademikum,Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012). 
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4.2  NCB Interpol Jakarta 

 NCB Interpol dibentuk dengan berdasarkan ICPO –Interpol sebagai konstitusi pada 

pasal 32 yang berisi mengenai kewajiban suatu negara untuk membentuk NCB (National 

Central Bureau) atau Biro Pusat Nasional atau BPN sebagai instansi pemerintahan yang 

mampu berkoordinasi dalam skala internasional maupun pemerintah dalam negeri dan Sekjen 

ICPO-Interpol. Indonesia mengirimkan 2 perwakilan pada tahun 1952 untuk melakukan 

peninjauan terhadap sidang ICPO-Interpol . Pada rentang waktu 1952 hingga 1954 

Pemerintah Indonesia belum menugaskan badan tertentu yang memiliki fungsi setara dengan 

NCB Interpol, sehingga seluruh permasalahan yang berkaitan dengan NCB Interpol ditangani 

langsung oleh Perdana Menteri Indonesia. Akhir tahun 1954, Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan SK Perdana Menteri Indonesia No. 254/PM/1954 dan menunjuk Kepolisian 

Negara sebagai Kepala NCB.  Berdasarkan keputusan tersebut terbentuklah Seksi Interpol 

pada Dinas Reserse Kriminil yang telah sesuai dengan Order Kepala Kepolisian Negara 

berdasarkan peraturan No. 1/ VIII/1954 No. Pol. 1/1/7/ Sek tertanggal 15 Oktober 

1954.Dalam melakukan tugasnya, NCB Interpol Indonesia wajib menyusun mekanisme 

perjanjian kerjasama internasional yang dilakukan antara Polri dengan pihak asing yang 

dilakukan oleh Bagian Konvinter. 

 

Gambar 5. 

Tugas Bagian Konvinter 

 

Sumber: (Baglotas, NCB Interpol Jakarta, 2019). 



30 
 

 NCB Interpol Jakarta, sebagai Organisasi Internasional perwakilan Polri untuk 

melakukan pertukaran informasi maupun kerjasama telah diatur dalam Perkap No. 12 Tahun 

2014 mengenai panduan dalam melakukan penyususnan kerjasama Polri dan secara rinci 

diatur dalam pasal 8. Pada ayat 1 menjelaskan mengenai kerjasama yang sifatnya induk 

dilakukan khusus oleh Markas Besar Polri dengan pihak lain dan hal ini berlaku pada seluruh 

jajaran Polri. Pada ayat 2 menjelaskan mengenai kerjasama yang tidak pernah dilakukan oleh 

Mabes Polri dan kerjasama berada didalam negeri maka hal ini bisa dilakukan oleh Polisi 

Daerah. Pada ayat 3 menjelaskan mengenai kerjasama induk disusun dan menggunakan 

bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) atau dengan 

menggunakan bentuk lain yag telah sesuai dengan perundang-undangan. 

 Melalui Bagian Jatinter, NCB Interpol Jakarta berupaya untuk melaksanakan kegiatan 

maupun kerjasama dengan Interpol dalam rangka untuk melakukan pencegahan maupun 

pemberantasan kejahatan yang bersifat Internasional maupun transnasional. Melakukan 

analisis mengenai modus operandi melalui kasus kejahatan Internasional yang terjadi, Pelaku 

kejahatan maupun buronan kejahatan internasional.Melakukan pelaksanaan pennyelidikan 

dan penyidikan awal sebagai suatu tindakan atas pelanggaran maupun tindak pidana yang 

terjadi di KBRI maupun pesawat bahkan kapal yang memiliki predikat sebagai pemilik 

bendera RI.Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dalam melakukan perlindungan mapun 

pelayanan terhadap WNI di wilayah negara asing.Bagian Jatinter juga melakukan upaya 

untuk melaksanakan koordinasi terhadap permasalahan baik yang diajukan oleh negara 

anggota Interpol maupun wilayah yang berkaitan dengan kejahatan 

internasional.Memberikan fasilitas terhadap penerbitan Interpol Notices dan Diffusion. 

 Bagian Kominter melakukan penyelenggaraan dan pengembangan terhadap sistem 

yang berkaitan dengan pertukaran informasi dengan menggunakan jaringan dan sarana 

Interpol maupun ASEANAPOL. Melakukan pengumpulan maupun pengolahan data dan 

menyajikan informasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Divhubinter 

Polri maupun kegiatan lain dalam skala internasional. 
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Gambar 6. 

Tugas Bagian Kominter 

 

Sumber: (Bagian Kominter, NCB Interpol Jakarta, 2019) 
 

 Bagian Lotas merupakan salah satu bagian NCB Interpol Jakarta yang turut 

membawahi Atase Polri, Staff Teknis Polri, SLO maupun LO. Dalam menjalankan tugasnya 

Bagian Lotas melakukan pembinaan terhadap Atase Polri yang ditugaskan lagsung ke KBRI-

KBRI khususnya KBRI, Kuala Lumpur Malaysia. Melakukan pembinaan terhadap Sumber 

Daya Manusia Polri yang bertugas seperti Brigadir Perbatasan maupun logistik yang 

merupakan tugas Polri di perbatasan . Melakukan koordinasi dengan penegak hukum maupun 

LO di negara-negara lain. Dalam melakukan upaya penanganan kasus perdagangan manusia 

di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak NCB Interpol Jakarta memiliki Atase Polri di 

KBRI Kuala Lumpur, dan 4 Staff Teknis Polri. Ke 4 Staff teknis Polri ditempatkan di 

Penang, Kuching, Tawau, dan Johor Baru Malaysia. Sedangkan Brigadir Perbatasan 

seringkali melakukan patroli gabungan, ditempatkan di Kalimantan Barat sebanyak 130 

orang. 

 

4.2.1 Divisi Hubungan Internasional   

Dalam NCB Interpol kemudian terbentuk divisi-divisi, salah satunya adalah Divisi 

Hubungan Internasional. Sejarah terbentuknya Divisi Hubungan Internasional didasarkan 

pada UUD 1945 melalui alenia ke 4 terkait dengan peran aktif untuk mewujudkan 

perdamaian negara dan bekerjasama secara aktif dalam dunia internasional untuk mengatasi 
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tindak kejahatan yang bersifat internasional. Anggota Polri memiliki misi untuk melakukan 

penanganan terhadap tindak kejahatan transnasional, melakukan pemeliharaan perdamaian 

melalui PBB .Polri juga bertindak aktif dan berkelanjutan dalam misi mengembangkan 

kapasitas serta memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia 

yang berada di luar negeri. Hal ini merupakan misi Polri yang telah dijabarkan melalui Grand 

Strategy pada tahun 2005 hingga 2025 dimana didalamnya juga terdapat wujud nyata sebagai 

tugas pokok Perpolisian Internasional dan merupakan tugas pokok dari Divisi Hubungan 

Internasional. (Vademikum,Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012). 

Dalam menjalankan tugasnya Divisi Hubungan Internasional memiliki Visi yakni 

dengan mewujudkan kerjasama antar kepolisian, melakukan penegakan hukum serta 

melaksanakan misi internasional, serta dengan memberikan perlindungan maupun pelayanan 

untuk WNI maupun WNA baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dalam Visi ini 

Divisi Hubungan Internasional kemudian menjalankan misinyabeberapa diantaranya adalah  

dengan melakukan kerjasama internasional, baik melalui organisasi pemerintah maupun non 

pemerintah, melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral, melaksanakan 

kerjasama dengan ICPO INTERPOL maupun ASEANAPOL untuk melakukan monitoring, 

mencegah hingga melakukan pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional. (ibid,). 
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Gambar 7 

Struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional 

 

Sumber: (Vademikum, Divisi Hubungan Internasional, 2012) 

Dalam struktur organisasi NCB Interpol Indonesia, Kadivhubinter atau Kepala Divisi 

Hubungan Internasional memiliki garis komando yang secara langsung turun ke Atase Polri. 

Hal ini dikarenakan, Divisi Hubungan Internasional selalu menerima laporan harian yang 

dikirimkan langsung oleh Atase Polri yang berisi baik mengenai tugas maupun kegiatan yang 

dilakukan oleh Atase Polri mengenai kegiatan diplomasi keamanan, laporan kasus WNI 

maupun WNA yang bermasalah hingga laporan mengenai kondisi wilayah integrasi dimana 

seorang Atase Polri ditugaskan.(Atase Polri KBRI – Kuala Lumpur, 2018) 

4.2.2 Atase POLRI  

 Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 

2013 yang mengatur mengenai Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur 

Organisasi Kepolisian NKRI. Tugas Atase Polri telah diatur khususnya pada Pasal satu ayat 

ke 7, mengenai Pejabat Polri yang ditempatkan sebagai perwakilan diplomatik di wilayah 

negara lain atau biasa disebut dengan Atase Polri atau disingkat sebagai Atpolri. Pada pasal 

ke 4 ditegaskan kembali bahwa penugasan berada di wilayah NKRI maupun di luar negeri 
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sesuai dengan negara yang telah disepakati. (Berita Negara Republik Indonesia, Penugasan 

Anggota Polri, 2017) 

 Dalam struktur organisasi NCB Interpol, terdapat garis lurus yang diturunkan secara 

langsung melalui KADIVHUBINTER atau Kepala Divisi Hubungan Internasional ke Atase 

Polri.Dalam hal ini tugas Atase Polri adalah melaporkan segala bentuk aktifitas yang 

berkaitan langsung dengan keamanan NKRI maupun WNI yang ada di luar negeri. Segala 

bentuk pelaporan yang ada kemudian diteruskan ke Kadivhubinter yang akan diteruskan ke 

institusi terkait sesuai dengan fungsinya. Dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi, 

segala bentuk palaporan yang ditindak akan dikirimkan ke Mabes Polri Divisi Bareskrim 

yang menangani kasus perdagangan manusia. (Berita Negara Republik Indonesia, Penugasan 

Anggota Polri, 2017). 

 

4.3. Mabes Polri 

 

Gambar 8 

Struktur Organisasi Markas Besar Polisi Republik Indonesia 

 

Sumber: (PDF NCB Interpol Jakarta, Hubinter. 2017) 
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Pada peraturan Kapolri NKRI, nomor 6 Tahun 2017 mengenai Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Organisasi yang  setara dengan Markas Besar Kepolisian NKRI. Dalam 

pergantian peraturan presiden Nomor 52 Tahun 2010 ke Nomor 5 Tahun 2017, terkait dengan 

susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian NKRI. Dalam pasal 1 menyebutkan, maksud 

dari Kepolisian NKRI atau yang biasa disebut dengan Polri merupakan alat negara yang 

memiliki peran besar dalam memelihara dan menjaga keamanan maupun ketertiban 

masyarakat, melakukan penegakan terhadap hukum yang berlaku, melakukan perlindungan 

serta mengayomi masyarakat untuk terciptanya keamanan khususnya dalam negeri. Mabes 

Polri sendiri merupakan sebutan bagi satuan Polri di tingkat pusat, hal ini telah disebutkan 

dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2017 pasal satu pada ayat ke dua.Sehingga seluruh 

divisi kepolisian yang terdapat di Mabes Polri sebagai pusat komando, telah memiliki tugas 

dan fungsinya masing-masing. Dalam Mabes Polri terdapat 6 unsur pelaksana tugas pokok, 

diantaranya adalah Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Bareskrim Polri, Korlantas Polri, 

Korbrimob Polri, dan Densus 88 AT Polri. Khususnya dalam mengatasi berbagai kasus 

maupun tindak penyelewengan yang terjadi, yang dianggap melanggar hukum yang telah 

diberlakukan.Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disebut dengan TPPO atau 

juga disebut Perdagangan Manusia, merupakan salah satu kasus yang menjadi sorotan baik 

oleh Pemerintah Indonesia khususnya melalui Polisi Republik Indonesia.Dalam hal ini 

Kapolri menugaskan salah satu divisi yang memiliki tugas secara langsung untuk menangani 

kasus pidana, yakni Bareskrim. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

2017) 

4.3.1 BARESKRIM 

 Bareskrim atau Badan Riset Kriminal Polisi Repunlik Indonesia telah diatur dalam 

PERKAP Nomor 6 pada Paragraf 4 mengenai Bareskrim Polri Pasal 23.Bareskrim Polri 

adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang dibawahi oleh Kapolri.Bareskrim 

memiliki sub - sub bagian tertentu yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.Dalam 

kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Kasus Perdagangan Manusia, 

ditangani secara langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).Dalam hal ini 

tugas dan fungsi Bareskrim diatur secara khusus pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017. Tugas dan fungsi Bareskrim Polri meliputi 

pembinaan dan penyelenggaraan mengenai fungsi penyidikan maupun penyelidikan yang 

berkaitan dengan kasus tindak pidana, melakukan pengawasan maupun pengendalian 

terhadap suatu penyidikan, menyelenggarakan identifikasi laboratorium forensik dalam 
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melakukan penegakan hukum maupun mengelola informasi kriminal nasional, secara khusus 

melaksanakan unsur tugas pokok dibawah pimpinan kapolri.  

4.4 Data Pelanggaran Kasus Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Kalimantan 

Barat – Serawak Periode Tahun 2014-2017 

 Perdagangan manusia dapat terjadi dalam segala kondisi, sejauh ini beberapa kondisi 

yang mempermudah para tersangka untuk melakukan Tindak Pidana Kasus Perdagangan 

Orang atau Kasus perdagangan manusia adalah melalui: 

1. Penjualan anak: Dalam hal ini anak-anak dibawah umur baik dengan cara diculik 

maupun melalui tindakan penipuan, para korban dimanfaatkan dengan berbagai cara. 

Baik penjualan organ, dipekerjakan secara paksa, maupun tindakan-tindakan legal 

lain yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan bagi para tersangkanya. 

2. Penyelundupan Manusia: Hal ini yang seringkali menimbulkan banyak 

kesalahpahaman, antara kasus penyelundupan manusia dengan perdagangan manusia. 

Perdagangan manusia yang terjadi dalam kasus penyelundupan manusia adalah, 

adanya penipuan korban atas pekerjaan yang dijanjikan terhadap tersangka yang 

kemudian tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, tidak adanya gaji yang 

diberikan maupun tekanan dan paksaan lain yang kemudian merugikan korban. 
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Gambar 9 

Laporan Kasus Perdagangan Manusia Subdit Tipidum Bareskrim Polri 

 

Sumber: (Bareskrim, 2017) 

 

3. Migrasi Dengan Tekanan: Para migran yang seringkali meminta untuk sengaja masuk 

kedalam suatu wilayah tertentu demi keamanan manusia, maupun upaya untuk 

menghindarkan dirinya dari ancaman kemanusiaan di wilayah negaranya kemudian 

dijadikan peluang bagi para tersangka untuk memanfaatkan para korbannya. Dalam 

kasus ini khususnya perempuan dan anak-anak direkrut untuk melakukan pekerjaan, 

diperdagangankan dengan paksaan maupun tekanan dengan memberikan ancaman 

maupun kekerasan secara fisik. 

4. Prostitusi Anak maupun Perempuan Dewasa: Prostitusi dalam kasus perdagangan 

manusia tentu saja berbeda dengan prostitusi yang terjadi. Dalam kasus ini, para 

korban baik perempuan maupun anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks 

komerisal yang tidak mereka inginkan. Hal ini jika dilanggar, biasanya para korban 

akan mendapatkan kekerasan maupun ancaman fisik. Tidak berbeda dengan kasus 

para migran maupun penipuan yang dilakukan para tersangka dalam kasus 

penyelundupan manusia. 
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Gambar 10. 

Laporan Kasus Perdagangan Manusia Subdit Tipidum Bareskrim Polri 

 

Sumber: (Bareskrim, 2017) 

 

5. Anak Buah Kapal: Salah satu kasus perdagangan manusia yang sedang berkembang 

adalah adanya penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan pekerjaan sebagai 

Anak Buah Kapal. Dalam hal ini seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan 

antara tersangka maupun korban, dalam kasus tertentu para korban bisa menjadi 

nahkoda kapal yang tidak hanya menjaga kapal namun mengantarkan barang legal 

lain dalam titik koordinat tertentu. Seringkali, para korban ABK ini tidak dapat 

melarikan diri, karena mendapatkan ancaman oleh para tersangka salah satunya 

adalah dengan menahan seluruh dokumen perjalanan agar tidak melarikan diri. Selain 

itu gaji tidak diberikan, meskipun para korban telah melakukan banyak hal. 
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.  

Gambar 11 

Laporan Kasus Perdagangan Manusia Subdit Tipidum Bareskrim Polri 

 

Sumber: (Bareskrim, 2017) 

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau perdagangan manusia, merupakan 

kasus yang lebih banyak menjerat korbannya dari kalangan menengah hingga menengah ke 

bawah.Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang kemudian memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan atas terjadinya kasus perdagangan manusia. 

1. Perekonomian 

Perekonomian merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi Warga Negara 

Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran, salah satunya adalah kasus perdagangan 

manusia. Kasus perdagangan manusia yang terjadi dilatarbelakangi dari adanya garis 

kemiskinan  masyarakat yang kemudian  mendorong para korban untuk mencari pekerjaan 

dengan cara yang mudah dan hal ini digunakan para tersangka sebagai celah untuk 

mendapatkan keuntungan. Pada tahun 2014 periode bukan Maret terhitung sebanyak 10,51 

data angka kemiskinan masyarakat di perkotaan, dan sebanyak 17,77 data angka kemiskinan 

masyarakat di desa, memasuki bulan September 2015 terjadi penurunan tingkat kemiskinan 

di Kota menjadi 10,36 dan terjadi penrunan di wilayah pedesaan sebnyak 17,37. Pada bulan 

Maret tahun 2016 terjadi peningkatan kembali kemiskinan di kota terhitung sebanyak 10,34 

data angka, di pedesaan sebanyak 17,67. 
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Memasuki bulan September 2016 terjadi lonjakan kemiskinan di pedesaan terhitung 

sebanyak 17,28. Pada bulan Maret tahun 2017 angka kemiskinan di perkotaan meningkat 

mencaai angka 10,67 sedangkan di pedesaan mengalami penurunan dengan jmlah angka 

sebesar 17.10. Pada periode September 2017 jumlah kemiskinan penduduk di Kota 

mengalami penurunan sehingga data angka mencapai 10.27, begitu juga pada data angka 

kemiskinan di pedesaan yang mendapat angka sebesar 16.31.(Badan Pusat Statistik, 2018). 

 

Tabel 4.1 

Data Kemiskinan Penduduk Kota dan Pedesaan di Wilayah Indonesia 

 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018) 

 

2. Pendidikan 

Rendahnya pendidikan bagi para korban juga merupakan salah satu alasan 

mengapa kemudian banyak yang terjebak pada kasus perdagangan manusia.Para korban 

tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pekerjaan, baik melalui 

keterampilan maupun kemampuan berbahasa asing sehingga mempermudah para 

tersangka untuk mengelabui para korbannya.Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor 

yang cukup membahayakan, hal ini karena berpengaruh terhadap pola pikir para korban 

 

PERIODE 

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK 

MISKIN KOTA DAN DESA 

 

PERINGKAT 

Maret 2014 11.25 % 1 

September 2014 10.96 % 4 

Maret 2015 11.22 % 2 

September 2015 11.13 % 3 

Maret 2016 10.86 % 5 

September 2016 10.70 % 6 

Maret 2017 10.64 % 7 

September 2017 10.12 % 8 
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untuk mempertimbangkan bahaya yang muncul dari adanya mencari pekerjaan secara 

instan.(www.worldvision.com.au) 

 

3. Lingkungan 

Lingkungan memiliki peran dalam meningkatkan jumlah korban perdagangan 

manusia, hal ini didasarkan pada pola perilaku masyarakat sekitar yang kemudian 

memilih untuk melakukan pekerjaan ke luar negeri tanpa memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang memadai.Rendahnya pengetahuan lingkungan terhadap dokumen-

dokumen perjalanan maupun keamanan bekerja di luar negeri, seringkali membuat 

para korban gegabah dalam menentukan pilihan tanpa melakukan persiapan 

apapun.Pernikahan dini bagi kalangan pemuda, seringkali juga mendorong para 

korban untuk kemudian memilih melakukan pekerjaan di luar negeri. Kepercayaan 

terhadap perbedaan mata uang dianggap sebagai salah satu cara untuk memacu para 

korban bekerja di luar negeri, dengan mengandalkan kemampuan seadanya. Sehingga, 

tidak adanya kesadaran untuk memikirkan resiko terburuk yang 

terjadi.(www.worldvision.com.au) 

4. Lemahnya Pencatatan Dokumen Pribadi 

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen catatan pribadi setiap individu, 

khususnya Warga Negara Indonesia.Akta kelahiran adalah dokumen penting yang turut 

memberikan klaim atas hak anak, pertimbangan status kewarganegaraan hingga 

memenuhi aspek proteksi ketika seorang anak tumbuh dan berkembang. Adanya catatan 

dokumen pribadi berupa akta kelahiran telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945  

pasal 28B dinyatakan dalam ayat 2 bahwa hak setia anak adalah diberikannya 

kelangsungan hidup, mendapatkan hak bertumbuh dan berkembang, serta mendapatkan 

perlindungan atas tindak kekerasan maupu diskriminasi. Tidak adanya catatan pribadi 

pada anak, hal ini akan memunculkan masalah tersendiri, salah satunya adalah 

memungkinkan terjadinya kasus perdagangan manusia dengan menyalahgunakan 

dokumen individu, memalsukan identitas pribadi. (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia, 2014). 

 

 

 

 

http://www.worldvision.com.au/
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5. Lemahnya Penegakan Hukum 

Kasus perdagangan manusia memiliki berbagai macam faktor yang menyebabkan 

hal tersebut dapat terjadi, adanya sanksi yang tegas terhadap tersangka maupun pelaku 

terkait kejahatan kasus perdagangan manusia setidaknya mampu menangani maupun 

mengurangi adanya kejahatan kasus perdagangan yang terjadi.Namun, penegakan hukum 

yang dilakukan tidak mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi kasus perdagangan 

manusia.Sehingga, hal ini merupakan celah tersendiri bagi para pelaku maupun tersangka 

untuk terus melakukan kasus perdagangan manusia.Salah satunya adalah pencatatan data 

pribadi. Pemerintah tentu saja tidak dapat bergerak tanpa adanya kerjasama  yang baik 

dari masyarakat, dalam Menteri Dalam Negeri Indonesia mengenai Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam pasal 1 ayat 15 bahwa 

pencatatan kelahiran dilakuka secara manual maksudnya adalah, masayrakat mengajukan 

permohonan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, celah kasus 

perdagangan manusia dengan pemalsuan dokumen pribadi akan membantu tersangka 

melakukan kejahatan kasus perdagangan manusia. Namun, di sisi lain tidak ada sanksi 

yang tegas bagi masayarakat yang tidak melakukan penggurusan akta kelahiran maupun 

dokumen pribadi lainnya. (Badan Penengak Hukum Negara, 2016) 

 

6. Banyaknya Penganguran 

Tingkat pengagguran yang terjadi di wilayah Indonesia meningkatkan potensi 

kejahatan khususnya dalam kasus kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 204 

periode bulan Februari terdapat sebanyak 5.70% angka pengangguran terbuka, dan 

mengalami peningkatan pada bulan agustus menjadi 5.94%. Memasuki tahun 2015 

terdapat sebanyak 5.81% kasus pengangguran terbuka, dan mengalami penurunan pada 

bulan Agustus dalam angka 6.18&. Pada tahun 2016 periode buln Februari terdapat angka 

5.50% dan pada bulan Agustus mencapai 5.61%. Memasuki tahun 2017 periode bulan 

Februri, terdapat sebanyak 5.33% pengangguran terbuka di Indonesia dan mengalami 

peningkatan mencapai 5.50%. Hal ini akan memicu masyarakat untuk memperbaiki 

perekonomian bagi dirinya, salah satunya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi 

celah para tersangka melakukan penipuan dan tindak kejahatan kasus perdagangan 

manusia bagi korbannya. (Badan Pusat Statistik, 2019) 
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Dari beberapa faktor yang mempengaruhi para korban terjerat dalam kasus perdagangan 

manusia, kemudian ada beberapa modus operandi yang seringkali dilakukan para pelaku 

terhadap korbannya.Sejauh ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap 

korbannya adalah dengan melakukan pemalsuan dokumen-dokuman yang dibutuhkan dalam 

mengurus pekerjaan maupun dokumen perjalanan hingga catatan dokumen pribadi para 

korban. Tidak hanya itu penipuan hingga bujuk rayu yang dilakukan para tersangka terkait 

pekerjaan yang bisa didapatkan dengan cara mudah dan gaji yang cukup tinggi. Menyekap 

para korban baik di tempat pekerjaan maupun di suatu tempat tertentu agar korban tidak 

melarikan diri maupun melapor kepada pihak manapun. Memberikan pekerjaan diluar 

perjanjian, melampaui batas normal jam kerja hingga sebagian maupun sepenuhnya tidak 

dibayarnya upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para korban. Mewajibkan para 

korbannya untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu pada gaji yang diberikan, 

untuk para tersangka perdagangan manusia.Adanya ancaman dan penjeratan hutang yang 

dilakukan oleh para tersangka terhadap korbannya.Difasilitasi dokumen-dokumen palsu yang 

telah diurus oleh para pelaku untuk para korbannya.(Bareskrim, 2018) 

Berikut adalah data mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau yang 

dimaksud dengan kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia 

dengan Sarawak, Malaysia terhitung pada periode tahun 2014 hingga 2017 melalui laporan 

Polisi Daerah Kalimantan Barat. 

Tabel 4.2 

Laporan Polisi Daerah Kasus Perdagangan Manusia 

 

NO TAHUN JUMLAH KASUS PERDAGANGAN MANUSIA 

1. 2014 18 Kasus 

2. 2015 23 Kasus 

3. 2016 15 Kasus 

4. 2017 0 Kasus 

 

Sumber: (Wawancara Data TPPO Per Polda Periode Tahun 2014 - 2017, Bareskrim.) 
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Data kasus perdagangan manusia terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 

tahun 2014 hingga tahun 2015, dan mengalami penurunan secara bertahap yang juga 

signifikan dari periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini berkaitan dengan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui institusi-institusi yang telah diberikan 

kewajiban mengenai hal tersebut, khususnya Bareskrim Polri, KBRI Kuala Lumpur Divisi 

Atase Polri dan NCB Interpol. Pada periode 1 Oktober   2014 hingga periode 14 September 

2015 Pemerintah Indonesia melalui Polda Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan 

PDRM Malaysia  dalam hal bidang operasi selama satu periode ke depan. Kerjasama ini 

dilakukan dengan berdasarkan pada rapat TPOK yang telah dilakukan sebelumnya oleh Polri 

dengan PDRM pada tanggal 30 September tahun 2014 yang di selenggarakan di Yogyakarta , 

Indonesia. Kerjasama berupa komunikasi yang berkaitan dengan pelaporan informasi dari 

dua belah pihak berjalan dengan lancar. Sedangkan hambatan yang dialami adalah  adanya 

kesibukan antar Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian Malaysia, sehingga patroli bersama 

tidak dapat dilaksanakan. Pada periode 1 Oktober hingga 14 September 2015 kegiatan 

berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan sehingga ditemukan sebanyak 23 kasus pada 

periode tersebut.Artinya adalah terjadinya peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia 

yang terjadi.Sehingga jumlah ditemukannya kasus perdagangan manusia bisa dikatakan 

berjalan berlawanan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia.Semakin banyak 

data ditemukan, artinya upaya Pemerintah Indonesia cukup berhasil dalam menemukan dan 

menangani kasus perdagangan yang terjadi. Hal ini berbanding terbalik, jika semakin sedikit 

data kasus perdagangan manusia menurun atau tidak ditemukan hal ini akan berarti dua hal 

pertama adalah efektifnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan atau kegagalan 

pemerintah Indonesia dalam menemukan kasus perdagangan manusia yang terjadi. Hal ini 

karena, kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur yang tidak dengan 

mudah terdeteksi jaringannya.(BAGLOTAS NCB INTERPOL, 2018) 

 


