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BAB I 

PENDAHULUAN 

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOORPORASI  

DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia (Modern 

Day Slavery) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran 

harkat dan martabat manusia.
1
 Modern Day Slavery disini berarti pelaku memangsa 

korban yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik maupun 

emosional dan dengan menggunakan cara-cara yang modern untuk memberlakukan 

manusia layaknya budak.
2
  Praktek perdagangan orang sebenarnya di Indonesia sudah 

ada sejak lama, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan 

yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparatur pemerintah 

menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang.
3
 

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan 

dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum 

positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (rechtsbewustzijn), karena itu 

pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-
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undangan (law in book), tetapi lebih pada tataran implementasi (law in action), 

sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada 

tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang 

berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai 

kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (rechtsgevoel), sehingga peraturan 

hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan 

demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan 

supremasi hukum
4
. 

Mengingat fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaharuan 

masyarakat (law as a tool of social engineering), maka hukum juga berperan sebagai 

alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada 

sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap 

aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat 

cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh 

hukum.
5
 

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis 

perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang 

dialami Indonesia, dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah 

global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan 
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keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang 

semakin menunjukan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua (2) 

juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya perempuan dan anak.
6
 

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

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

setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.
7
  

Selanjutnya Internasional Organisation for Migration (IOM) yang telah memberikan 

bantuan bagi korban perdagangan orang menyatakan hampir 90 persen korban 

perdagangan orang adalah perempuan dimana lebih dari 25 persen adalah anak-anak 

yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.
8
 Terjadinya eksploitasi terhadap 

perempuan dan anak ini dikarenakan kemiskinan struktural yang menyebabkan 

keluarga tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok, yang dengan demikian 

terpaksa mengirim anggota keluarganya termasuk perempuan dan anak-anak untuk 

bekerja. Bisnis perdagangan orang ini telah bersifat global dan telah memberikan 

keuntungan besar terhadap pelaku. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi 

korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi 

sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, 

diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri 
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di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada 

praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan 

modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai 

penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan 

keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.  

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana awal untuk 

selanjutnya dapat berkembang ke arah tindak pidana lainnya yang terkait dengan 

perdagangan orang, sebagaimana telah disinggung di atas salah satunya adanya 

bentuk-bentuk eksploitasi seksual dalam hal ini perzinahan. Salah satu sebab adanya 

perdagangan orang karena lemahnya penindakan terhadap tindak pidana perzinahan. 

Perzinahan dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 284 KUHP, di mana perzinahan 

itu sendiri merupakan delik aduan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu:
9
 

a. Delik aduan yang absolut, yaitu delik yang menurut sifatnya dapat dituntut 

berdasarkan pengaduan, salah satu contohnya Pasal 284 KUHP tentang 

perzinahan. 

b. Delik aduan yang relatif, disebut relatif karena dalam delik ini ada 

hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena misalnya 

seorang anak yang mencuri uang dari ayahnya sendiri. 

 

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur 

dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang 

menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya 
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pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres 

Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk 

implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan 

perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, 

kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, 

serta nilai-nilai sosial budaya.
10

 

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan 

transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan 

penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Upaya penegakan hukum menurut Suryono Sukanto dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya : (i) faktor hukumnya sendiri, (ii) faktor penegakan hukum, (iii) faktor 

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (iv) faktor masyarakat, 

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (v) faktor 

kebudayaan. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan 

hukum.  

Berbicara masalah penegakan hukum, sudah diketahui bersama bahwa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan warisan 
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zaman kolonial, di mana produk perundang-undangan tersebut seiring dengan 

perkembangan zaman saat ini sudah sangat tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, 

hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno, walaupun 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-

peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-

asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan 

pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial yang mewajibkan 

adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda.
11

  

Pernyataan Moeljatno tersebut, mengisyaratkan untuk segera dilakukannya 

pembaharuan dibidang hukum. Masalah pembaruan hukum (law reform) merupakan 

salah satu di antara banyak permasalahan hukum, terutama dihadapi oleh negara-

negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan materi hukum di 

Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi kepada 

kepentingan nasional. Penyusunan materi hukum secara menyeluruh harus bersumber 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk 

hukum-hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Penyusunan program legislasi dituntut 

dalam hal ini, penyusunan program lelislasi nasional terpadu sesuai dengan prioritas 

sangat diperlukan, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan 
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warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat dua jenis peraturan 

yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kebijakan.
12

 Peraturan kebijakan ini mempunyai ciri-cirinya yakni:
13

 

a. Peraturan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak didasarkan 

pada undang-undang dasar atau pada undang-undang; 

b. Peraturan itu dapat, bersifat tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian 

keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri, dalam rangka 

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terkait. Diterapkan 

dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah; 

c. Peraturan itu pada umumnya, menunjukan bagaimana suatu instansi 

pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah, 

yang tidak terikat terhadap setiap orang, dalam situasi sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan itu. 

 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah 

dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral 
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dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan 

sosial).
14

 

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat 

mengejewantahkan dalam pelbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat 

represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem 

peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini secara luas sebenarnya 

mencakup pula proses kriminalisasi. Bentuk yang kedua berupa usaha-usaha 

prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga 

adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang 

kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.
15

 

Uraian di atas terlihat, bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan 

pendekatan kebijakan, dalam arti:
16

 

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial. 

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan 

“penal” dan “nonpenal”. 

Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut adalah merupakan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah melalui politik hukum khususnya politik hukum pidana 

untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi 
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pada suatu saat. Politik hukum itu perlu, karena hukum itu perlu. Hukum diperlukan 

untuk menata keadaan agar lebih baik. Itulah idealisme di balik kehadiran hukum 

dalam komunitas manusia sejak awal. Karena itu, politik hukum hadir, di titik 

perjumpaan antara realism hidup dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan 

yang “kurang ideal”, dan serentak menghadirkan “yang seharusnya”. Sebab, bila 

“yang ada” itu sudah baik, maka memang politik hukum tidak lagi diperlukan.
17

 

Berbicara masalah politik hukum, adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Ada 

tujuan-tujuan (ideal) yang diembankan dan dilekatkan pada hukum untuk 

diwujudkan. Faktor tujuan ideal itulah yang merupakan poros dari politik hukum. 

Oleh karena itu, secara garis besar, ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal: 

(i). Tujuan (ideal) yang hendak dicapai melalui hukum, (ii). Cara/metode yang tepat 

untuk mencapai tujuan itu, dan (iii). Konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan 

tujuan tersebut.
18

 

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada 

hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:
19

 

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in absracto oleh badan pembuat 

undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini 

dapat pula disebut tahap kenijakan yudikatif. 
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3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administratif. 

 

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat 

strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu, 

kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan 

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “in concreto”. 

Dikatakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan 

kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban 

kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa 

konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh 

pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan pengangulangan kejahatan.
20

 

Telah dikemukakan di atas bahwa kejahatan perdagangan orang yang diatur 

dalam KUHP, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi memberikan 

dampak baru bagi perdagangan orang yang kini merupakan kejahatan transnasional, 

untuk itu maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat 

pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan motif-motif perdagangan orang 

semakin beragam dan sulit untuk memberantasnya. Sayangnya lahirnya Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di sini masih terdapat 

beberapa kelemahan-kelemahan dalam tahapan kebijakan formulasinya, salah satunya 
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kelemahan pada pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. 

Korporasi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, 

korporasi juga secara nyata telah memberikan kontribusi yang positif seperti misalnya 

terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyrakat. Selain dampak positif, korporasi juga dapat memberikan dampak negatif 

yaitu korporasi dapat melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan usahanya, 

salah satunya adalah kejahatan korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan 

orang untuk mengambil keuntungan. Sangat perlu dilakukan penegakan hukum 

terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana.  

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian dan penulisan Tesis ini dengan Judul “KEBIJAKAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 

pokok dalam penulisan ini berkisar pada kebijakan pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.  Melihat bahwa dalam kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang saat 

ini, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi 

penegakan hukum pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusinya, oleh karena itu 
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bertolak dari uraian tersebut di atas permasalahan pokoknya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini ? 

2. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

perdagangan orang dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia pada masa 

yang akan datang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, adapun 

tujuan dari penulisan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi kebijakan hukum pidana 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di 

Indonesia pada saat ini. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang 

dalam rangka untuk pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 
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1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan teori hukum pidana dalam memecahkan 

problematika tindak pidana Perdagangan Orang dalam rangka pembaharuan 

sistem hukum pidana Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini pula, diharapkan dapat melengkapi 

bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai formulasi 

kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana 

perdagangan orang, terutama dilihat sebagai bagian proses penegakan 

hukum menuju pembahuruan sistem hukum pidana Indonesia.  

E. Kerangka Pemikiran 

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 

Istilah Kebijakan berasal dari kata “Policy” (Inggris) atau “Politiek” 

(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum 

pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam 

kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau 

“strafrechtspolitiek”.
21
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Istilah-istilah tersebut, dalam hukum pidana digunakan sebagai pengertian 

“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”, yang merupakan 

terjemahan dari “penal policy, criminal law policy atau “strafrechtspolitiek”.
22

 

Soedarto mengemukakan selanjutnya pada kesempatan berbeda mengenai politik 

hukum adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi-situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang 

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan 

dapat berguna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
23

  

 

Secara singkat Soedarto mengemukakan politik kriminal merupakan 

suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
24

 

Masih merupakan kelanjutan dari apa yang dikemukakan oleh Soedarto 

mengatakan bahwa Kebijakan kriminal dapat dibagi dalam tiga arti mengenai 

kebijakan kriminal, yaitu:
25

 

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah 

keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan 

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma 

sentral dari masyarakat. 
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Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (penal policy) pada 

hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (penal law 

enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan 

serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap 

kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap 

penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan 

yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan 

eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.
26

 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum 

inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat.
27

 Kebijakan sosial tersebut memang tidak 

hanya dapat ditinjau dari kebijakan penegakan hukum saja namun, dapat juga 

kita tinjau dari kebijakan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan lain 

sebagainya yang bertujuan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi di bidang penegakan hukum 

pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa 
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saja dituangkan dalam berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum 

pidana materiel di dalam dan di luar KUHP; ada hukum acara pidana di dalam 

dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksanaan pidana).
28

 

Hal yang sama mengenai kebijakan formulasi di bidang penegakan hukum 

pidana dapat kita jumpai di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan 

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana 

perdagangan orang. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 103 KUHP memperbolehkan Undang-undang khusus di luar KUHP untuk 

mengatur ketentuan pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada 

di Buku I KUHP bab I sampai dengan bab VIII, namun dalam pengaturannya 

sendiri terdapat banyak kekurangan-kekurangan, karena ketentuan pidana yang 

yang ada pada Undang-undang khusus menyimpang dari sistem induknya yaitu 

KUHP tetapi tidak diikuti dengan aturan dan pedoman pemidanaannya secara 

khusus pula, sehingga menimbulkan suatu sistem yang tidak integral (sub-sub 

sistem yaitu Undang-undang khusus tidak ada keterjalinan kesatuan dengan 

sistem induknya yaitu KUHP). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Barda Nawawi Arief, dalam praktek legislasi selama ini, terlalu banyak produk 

legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu Undang-undang yang 

baru keluar sudah harus dicabut, diperbaiki atau diamandemen. Bahkan undang-
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undang yang baru yang mengubah/mengamandemen Undang-undang yang lama 

juga bermasalah. Kondisi demikan tentunya sangat mengganggu upaya 

penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan masalah besar, belum tuntasnya 

pembuatan dan penataan kebijakan legislasi nasional.
29

 

Masalah lain juga pernah dikemukakan oleh Muladi dalam kesempatan 

yang berbeda, persoalan pertama yang dapat dikemukakan berkaitan dengan 

perundang-undangan pidana yang menciptakan apa yang dinamakan legislated 

environment. Di sini timbul masalah antara lain kecermatan dalam melakukan 

kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan, yang 

semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Persoalan kedua adalah asas 

subsidiaritas harus juga diperhatikan dalam kriminalisasi ini. Asas subsidiaritas 

ini sangat penting, tidak hanya diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, 

tetapi juga pada saat menerapkan hukum pidana. Sepanjang hukum pidana dalam 

hal ini digunakan sebagai penguat sanksi lain (sanksi perdata atau sanksi 

administratif). Dengan kecermatan kriminalisasi dan penggunaan asas 

subsidiaritas yang tepat, tidak akan timbul baik overcriminalization maupun 

devaluasi hukum pidana. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-

raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan full enforcement dan 

diskresi justru akan banyak digunakan.
30
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Disfungsionalisasi hukum pidana ini akan menurunkan wibawa penegak 

hukum pidana dan daya paksa psikis perundang-undangan hukum pidana, 

sehingga orang cendrung untuk melakukan tindak pidana. Diskresi dalam 

penegakan hukum pidana yang tidak dipantau dengan baik juga akan 

membahayakan sistem peradilan pidana. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sudarto, bahwa Undang-undang pidana 

khusus (dalam arti luas) yang mempunyai “kedudukan penting” dalam tata 

hukum Indonesia dewasa ini, melihat kenyataan tersebut di atas, adanya undang-

undang pidana khusus itu memberi corak kepada tata hukum pidana kita yang 

terpecah-pecah (verbrokkeld), hampir seperti halnya di Inggris yang termasuk 

dalam keluarga hukum common law. Sifat terpecah-pecah itu, apabila ditambah 

dengan penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang terdapat 

dalam ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana, mempunyai implikasi 

tidak menguntungkan untuk penegakan hukum pidana itu sendiri.
31

 Hal ini bukan 

berarti bahwa tidak dimungkinkan sama sekali untk membentuk suatu produk 

perundang-undangan hukum pidana yang bersifat khusus, sebagaimana 

dijelaskan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP hal tersebut 

dimungkinkan saja, asalkan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang 

bersifat khusus tersebut, harus merupakan suatu kesatuan dengan sistem 

induknya yaitu KUHP, artinya harus ada keterjalinan antara sub-sistem hukum 
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pidana materiil dalam hal ini Undang-undang khusus yang memuat ketentuan 

pidana dengan sistem induk dari hukum pidana materiilya yaitu KUHP. 

Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatutnya dikaji karena 

merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui 

“penal policy”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat 

dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat 

atau setidak-tidaknya mempengaruhi efektifitas penanggulangan kejahatan 

dengan hukum pidana.
32

 Tahapan formulasi adalah merupakan tahapan awal dari 

proses penegakan hukum, di mana pada tahapan inilah suatu perbuatan 

dikriminalisasikan, sehingga apabila dalam tahapan ini terdapat kelemahan-

kelemahan maka akan berdampak pada tahapan selanjutnya baik itu tahap 

aplikasi maupun tahapan eksekusinya. 

Berdasarkan sudut politik kriminil, penggunaan suatu sarana hukum tidak 

dapat secara apriori atau secara absolute dinyatakan sebagai suatu keharusan atau 

sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama 

sekali. Ini berarti dilihat dari sudut politik kriminil, pokok persoalannya tidak 

terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi 

yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang 

seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu.
33
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Kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), 

terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan:
34

 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar. 

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari 

konsepsi integral antara kebijakan kriminil dengan kebijakan sosial atau 

kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas 

harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial 

politik yang telah diterapkan. 

Senada dengan hal tersebut Soedarto mengemukakan bahwa, dalam 

menghadapi masalah sentral perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak 

pidana, yang sering disebut dengan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan 

hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
35

 

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur 

yang merata materil dan spiritual berdasakan pancasila; sehubungan 

dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap 

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman masyarakat. 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hokum pidana harus merupakan “perbuatan yang tida dikehendaki”, 

yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau 

spiritual) atau warga masyarakat; 
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c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip 

“biaya dan hasil” (cost benefit principle) 

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu 

jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

Selain apa yang dikatakan oleh Sudarto, M. Cherif Bassiouni mengatakan 

bahwa, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus 

didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan 

bermacam-macam faktor-faktor, termasuk:
36

 

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya 

dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai; (the proportionality 

of the means used in relationship to the outcome obtained). 

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan tujuan-tujuan yang dicari; (the cost analysis of the outcome in 

relationship to the objectives sought). 

3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam 

kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian 

sumber-sumber tenaga manusia; (the appraisal of the objectives sought 

in relationship to other priorities in the allocation of resources of 

human power). 

4. Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan 

dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder; 

(the social impact of criminalization and decriminalization in terms of 

its secondary effects). 

 

Kebijakan yang dipilih oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan 

suatu jenis pidana harus berdasarkan pertimbangan yang cukup beralasan dan 

rasional. Dengan demikian pendekatan rasional tidak mengenal kemutlakan. 

Pada kesempatan yang berbeda Soedarto juga mengemukakan bahwa, 
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pembentukan undang-undang melalui proses yang tidak singkat dan memerlukan 

pemikiran yang luas dan dalam. Isi dari suatu undang-undang mempunyai 

pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Yang penting bukan hanya sudah 

terbentuknya undang-undang, melainkan apakah sesudah terbentuknya undang-

undang itu tujuan yang dicita-citakan masyarakat itu bisa tercapai. Dapat terjadi, 

bahwa suatu golongan sudah merasa puas sekali, apabila undang-undang 

mengenai masalah tertentu terbentuk sesuai dengan apa yang didambakan. Akan 

tetapi apakah juga diperhitungkan pengaruh adanya undang-undang tersebut 

dalam masyarakat ? Apakah pelaksanaannya diterima secara baik oleh 

masyarakat ataukah mendapat tentangan atau bahkan menimbulkan konflik ? Jika 

yang terakhir ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu 

disfungsionil. Maka harus menjadi perhatian dari penguasa untuk meningkatkan 

mutu dari perundang-undangan.
37

 

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang tindak pidana 

Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan 

perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada 

definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut 

sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat 
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digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian 

adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.
38

 

Perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam Pasal 297 juga 

menimbulkan banyak penafsiran mengenai pengertian di bawah umur, apakah 

hanya dikenakan kepada wanita dan anak laki-laki yang di bawah umur, atau 

wanitanya adalah wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur, yang 

akibatnya anak perempuan dan laki-laki dewasa tidak terlindungi. Adapun asas 

hukum pidana menentukan bahwa hukum pidana menganut sistem interpretasi 

negatif, yaitu tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu 

sendiri.
39

 

Undang-undang tentang perdagangan orang sendiri saat ini sudah diatur 

secara khusus melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan satu 

kesatuan dengan sistem induk hukum pidana materiil yaitu KUHP, dalam 

ketentuan Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa:
40

 

“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”. 
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Pengertian tindak pidana perdagangan orang tersebut dapat dipahami, 

suatu tindakan memperdagangkan orang dengan cara perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 

menggunakan kekerasan baik itu penculikan, penyekapan, penyalahgunaan 

kekuasaan yang bertentangan dengan Undang-undang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang, hal ini di dibuktikan dengan penegasan secara 

eksplisit ketentuan Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan bahwa, Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang 

ini. 

3. Pengertian Korporasi 

Dewasa ini pertumbuhan perekonomian negara-negara di berbagai belahan 

dunia semakin bertumbuh dengan pesat. Hal ini memberikan dampak baik positif 

maupun negatif dalam perkembangannya. Dampak negatif yang ditimbulkan 

dengan adanya kemajuan ekonomi yang pesat sudah dirasakan sebelum tahun 

1975, dengan adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan 

korporasi yang tidak sedikit nominalnya. Sejalan dengan itu, ditingkat 

internasional diselenggarakan Konggres ke 5 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB) di Jenewa pada bulan September 1975 tentang Pencegahan Kejahatan dan 

Pembinaan terhadap Pelanggar Hukum”. Konggres tersebut menghasilkan 

rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan 
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“penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum” (illegal abuses of 

economic power).
41

 

Saat ini telah banyak produk dari legislatif yang mencantumkan korporasi 

sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara 

hukum pidana, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

tindak pidana perdagangan orang saat ini. Pertanggungjawaban pidana korporasi 

ini berangkat dari doktrin “strict liability” (pertanggungjawaban yang ketat) dan 

“vicarious liability” (pertanggungjawaban pengganti). Menurut doktrin “strict 

liability” seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana 

tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea).
42

 Doktrin 

ini merupakan peyimpangan terhadap doktrin tiada pidana tanpa kesalahan atau 

yang biasa dikenal “No punishment without guilt” atau “No liability whitout 

blameworthiness”, di mana tiada seorang pun yang melakukan tindak pidana, 

dipidana tanpa kesalahan.
43

 

Doktrin selajutnya yaitu “vicarious liability” atau pertanggungjawaban 

pengganti adalah suatu peratanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada 

seseorang atas perbuatan orang lain.
44

 Pertanggungjawaban demikian misalnya 

terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah 
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dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada 

kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu 

atau bawahannya. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan sarana yang dipergunakan 

oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat 

diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-

penelitian yang diadakan pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena 

penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih 

mendalami.
45

 

Penelitian yang dilakukan khususnya bidang sosial/hukum, seseorang perlu 

memiliki pengetahuan di bidang metodologi penelitian. Meskipun harus diakui bahwa 

metodologi penelitian sendiri bukanlah sebatang kunci yang dapat digunakan oleh 

siapapun dan bukanlah sebatang kunci yang dapat membuka “gembok” manapun.
46

 

Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, 

merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu 

kebenaran, karena metodologi pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang 
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cara ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang 

dihadapinya.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur 

esensial yang harus ada dalam kegiatan penelitian dan merupakan suatu unsur yang 

mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
47

. 

a. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan 

menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdiri 

atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada 

penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.
48

 Tipe penelitian hukum yang 

dilakukan secara yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak 

penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat terlihat kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan 

orang, namun demikian penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan 

perundang-undangan di Indonesia tetapi juga bahan-bahan dan aturan 

perundang-undangan dari berbagai negara yang mengatur tindak pidana 
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perdagangan orang sehingga pendekatannya terutama ditempuh lewat 

pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan 

ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. 

b. Pendekatan Masalah 

Penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yakni yuridis 

normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-

undangan (statuta-approach), pendekatan konsep (conceptual approach), 

dan pendekatan perbandingan (Comparative approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang 

penormaannya tidak sinkron antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan konsep 

digunakan untuk memahami konsep-konsep baru dalam Rancangan KUHP 

yang tidak diatur pada KUHP saat ini, serta diharapkan adanya masukan 

bagi Rancangan KUHP  ke depannya dalam  pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat diketahui 

apa saja hal-hal yang tidak sinkron dalam Undang-undang yang terkait 

dengan tindak pidana perdagangan orang dan dapat berpotensi menimbulkan 

permasalahan yuridis dalam penerapannya di lapangan. Pendekatan 

perbandingan dilakukan untuk melihat dan membandingkan  perundang-

undangan negara lain yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. 

Pendekatan yuridis komparatif di sini menggunakan kajian komparatif 
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negara Australia dan Prancis. Kajian komparatif negara Australia karena 

sistem hukum negara tersebut berbeda dengan sistem hukum negara 

Indonesia yaitu sistem hukum Common Law System sedangkan kajian 

komparatif sistem hukum negara Prancis, untuk mengetahui bagaimana 

penerapan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. Masukan dari bahan hukum negara lain akan menjadi 

bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam 

penormaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya bahan hukum bagi 

kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana 

perdagangan orang ke depan.  

c. Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, maka 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder yang diteliti 

adalah sebagai berikut :   

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum 

yang diurut berdasarkan hirarki mulai dari UUD 1945, undang-undang, 

(KUHP), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan 

lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana perdagangan orang, serta 

bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada 

dianalisis untuk melihat pola kecenderungan pengaturan tindak pidana 

perdagangan orang. 
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku 

teks, jurnal, pendapat para sarjana, bahan seminar/simposium yang 

dilakukan oleh para pakar terkait. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus, internet, ensiklopedia dan lain-lain. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, oleh karena itu 

bahan-bahan tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan 

diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara 

komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, 

mengkaji dan mengolah secara sistimatis bahan-bahan kepustakaan serta 

dokumen-dokumen yang terkait. Mengingat penelitian ini memusatkan 

perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan 

melakukan studi kepustakaan. 

e. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara 

kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan 

digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-

pandangan mengenai kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum yang 
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diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan antara lain aturan perundang-

undangan terutama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP 2012 dan bahan hukum penunjang 

lainnya yang kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, 

sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistimatis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum 

dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang 

dihadapi, terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan 

orang. 

G. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dengan sistimatika yang terbagi dalam empat bab. Masing-

masing bab terdiri atas sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan 

permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang permasalahan munculnya tindak 

pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan mengapa perlu dilakukan 

reformulasi terhadap Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak 

pidana perdagangan orang. Pemaparan selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang 
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menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Kajian pustaka yang 

berkaitan dengan kebijakan Undang-undang yang terkait dengan tindak pidana 

perdagangan orang dalam pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia membahas 

mengenai rumusan dan definisi-definisi untuk menjelaskan hal tersebut di atas. 

Metode penelitian diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah 

dilakukan sekaligus sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis 

data yang dipakai guna mendukung pembahasan tentang kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini dilakukan secara yuridis 

normatif dan yuridis komporatif, maka dalam bab II diuraikan mengapa perlunya 

kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan 

orang, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang, serta 

ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, hal ini bertujuan adanya 

pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan kajian teoritik dan perbandingan. 

Selanjutnya dalam bab III, dibahas dua hal, pertama : tentang kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang yang 

berlaku saat ini, dan yang kedua : tentang kebijakan reformulasi pertanggungjawaban 

pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana 

Indonesia pada masa yang akan datang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta 

amanat reformasi yang tertuang dalam GBHN dan arah Sistem Hukum Nasional 

(SHN) mengingat bahwa kajian pembaharuan hukum pidana adalah kajian yang 

berkelanjutan dan bergenerasi. Akhirnya, dalam bab IV dikemukakan rangkuman 
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hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan 

mengenai perlunya reformulasi Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana 

perdagangan orang dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Saran-saran 

diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi 

masukan dalam rangka reformulasi Undang-undang yang mengatur tentang tindak 

pidana perdagangan orang dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

 

 

 

 


