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Perbudakan Modern Sektor Perikanan  
  

Kepolisian Metro Jaya (25/6) menangkap 11 orang tersangka pemalsuan sertifikat pelaut. 
Para tersangka dalam modus operandinya meretas website resmi Kementerian Perhubungan. 
Kasus ini terungkap dari pengembangan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 
yang diawali peristiwa 2 ABK Indonesia Kapal Lu Qing Yuan Yu  berbendera RRT loncat 
dari kapal ke laut yang diungkap Polda Kepulauan Riau.   

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara pelaku TPPO untuk mempermudah para 
korban dipekerjakan. Bila merujuk data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK ) 
2015-2019 (Juli) terdapat 122 korban TPPO yang dibekali dokumen palsu.  

Loncatnya ke laut 2 ABK Indonesia dari kapal tersebut dilatar belakangi perlakuan yang 
buruk, kekerasan fisik dari kapten dan sesama ABK asal China dan tidak dibayarkan gaji 
selama bekerja, keterangan Destructiv Fishing Watch (DFW)- Indonesia (kompas.com, 16/6). 
Kisah tragis 2 ABK yang loncat ke laut ini tidak jauh berbeda dengan pengalaman ABK 
Indonesia di Kapal Long Xing 629 berbendera RRT, yang viral videonya 6 Mei lalu pada 
peristiwa pelarungan jenazah ABK Indonesia ke laut.  

Terkait ABK Indonesia Kapal Long Xing 629, pada 8 Juni lalu LPSK telah memberikan 
perlindungan. Perlindungan diberikan berupa Program Pemenuhan Hak Prosedural untuk 
mendampingi ke 14 korban tersebut pada proses peradilan serta fasilitasi penilaian restitusi 
(ganti rugi oleh pelaku). 

Perlindungan ini menambah daftar panjang ABK sektor perikanan yang dilindungi LPSK. 
Dalam rentang waktu 2013 hingga Juni 2020 LPSK telah memberi perlindungan kepada 232 
ABK yang sektor perikanan ini. Angka ini diyakini bukan merupakan jumlah keseluruhan 
dari korban dari  peristiwa serupa. 

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat atensi khusus dari LPSK, karena 
TPPO merupakan  1 dari 8 tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-undang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 2018 terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO dan 
naik menjadi 318  terlindung di tahun 2019. Angka tersebut menempatkan kasus TPPO pada 
posisi empat besar jumlah terlindung LPSK setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme 
dan pelanggaran HAM berat di tahun 2019. 

Korban TPPO yang dilindungi LPSK berasal dari berbagai profesi, jenis kelamin dan usia, 
termasuk anak. Mereka ada yang bekerja sebagai pekerja hiburan, nikah kontrak, pekerja seks 
komersil, perkebunan, penjualan organ tubuh, ABK dan lainya yang terjadi di dalam dan luar 
negeri. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan 
salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.  

Perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan.  Para korban dijanjikan pekerjaan yang 
legal, majikan yang baik dan penghasilan yang cukup, bahkan bagi keluarga korban perekrut 
memberikan sejumlah uang tali asih. Mereka kemudian dibekali dokumen palsu identitas, 
KTP dan paspor, sebelum pengiriman mereka mengalami penyekapan, dan penjeratan 
hutang.  
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Pada kasus ABK Indonesia Kapal Long Xing 629,  korban  awalnya dijanjikan sebagai ABK 
kapal penangkap ikan Korea Selatan, mendapatkan gaji dan bonus sesuai perjanjian kerja dan 
diperkerjakan secara legal. Namun praktiknya jauh panggang dari api. Besaran gaji dan 
bonus yang mereka terima tidak sesuai, perlakuan tidak manusiawi, kerja overtime, fasilitas 
medis yang buruk, hingga konsumsi makanan dan minuman yang tidak layak. Perlakuan 
yang mereka dapat berbeda dengan ABK lainnya di kapal tersebut.  

Selain yang disebutkan di atas, dalam temuan LPSK pada kasus ABK sektor perikanan 
umumnya mengalami hal berikut: tempat istirahat yang tidak layak, penyekapan selama 
bekerja, kontrak kerja yang tidak jelas, ditelantarkan oleh agen, penjeratan hutang, 
pembebanan biaya yang tidak dijanjikan di awal dan pemalsuan dokumen.  

Dalam catatan LPSK, kasus perdagangan orang pada sektor perikanan ini tidak hanya 
menimpa ABK Indonesia, hal sama dialami ABK warga negara lain yang wilayah operasi 
tangkap ikannya di perairan Indonesia. Pada 2015 terjadi peristiwa yang sama di Benjina, 
Maluku yang mendapat sorotan publik luas. Korbannya 256 orang warga negara Myanmar, 
58 orang Kamboja dan sisa 8 orang dari Laos. Pada 2017 juga terjadi perbudakan di kapal 
ikan yang dialami oleh 12 warga negara Filipina di perairan Maluku.  

Secara umum, dalam kasus TPPO seperti ini, LPSK memiliki beragam program perlindungan 
yang dapat diakses korban seperti perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, 
perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi psikososial hingga fasilitasi 
restitusi.  

Hak atas restitusi ini menjadi hal yang penting dalam perlindungan korban, karena ini 
merupakan cara korban menuntut penghasilan yang belum dibayarkan, termasuk penggantian 
biaya yang telah dikeluarkan korban dan sarana penggantian atas penderitaan yang telah 
dialaminya. 

LPSK telah berulang kali memfasilitasi penilaian restitusi pada sejumlah kasus TPPO yang 
menimpa ABK. Total restitusi pada kasus TPPO ABK yang dikabulkan oleh majelis hakim 
mencapai 4.778.195.396 rupiah. Namun sayangnya, restitusi masih menemui sejumlah 
kendala, salah satunya karena pelaku enggan membayar dan lebih memilih hukuman 
tambahan berupa kurungan yang ancaman maksimalnya hanya 1 tahun.   

Praktik perbudakan ABK ini biasanya melibatkan 2 pihak yaitu, penyalur dan pihak 
perusahaan/kapal penerimanya. Penyalur bertugas melakukan perekrutan, penyiapan 
dokumen, perjanjian kerja dan pengiriman para ABK ini ke negara tujuan. Sementara 
perusahaan/kapal penangkap ikan ini merupakan milik warga negara asing.  

Selain orang perorangan, korporasi, kelompok terorganisir dan atau penyelenggara negara 
juga dapat dijerat sebagai pelaku TPPO. Perbudakan pada sektor perikanan ini melibatkan 
banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara (transnational 
crime). 

Mengapa perbudakan modern ini terjadi? Perbudakan modern selain terjadi di dalam negeri, 
namun dalam konteks internasional tidak hanya dari negeri berkembang ke negara maju, tapi 
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juga terus meningkat di antara sesama dan di negara berkembang. Sering kali, orang-orang 
yang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya 
bermasalah menuju negara atau wilayah yang kualitas hidupnya lebih tinggi. Namun hal ini 
tidak sepenuhnya tepat, karena kasusnya tidak selalu orang diperdagangkan dari negara 
berkembang ke negara maju (Paul SinLaEloE, 2017).  

Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik TPPO . Surplus 
jumlah penduduk yang tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan dan ketersediaan lapangan 
kerja membuat potensi TPPO ini makin terbuka. 

Faktor-faktor yang berkontribusi atas terjadinya perdagangan orang sangat beragam dan 
kompleks. Di antaranya, pembangunan yang tak menyejahterakan, hak rakyat atas pekerjaan 
yang terabaikan, politik gender yang timpang, kemiskinan, lemahnya proses hukum, 
pelayanan publik dan sistem ketenagakerjaan yang korup.  

Data Walk Free Foundationterkait Indeks Perbudakan Dunia/The Global Slavery 
Indexmenunjukan Indonesia menempati peringkat ke 8 dari 167 negara dengan praktik 
perbudakan modern terbanyak. Hal ini di karenakan pada tahun 2014 terdapat 714.3000 
warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern.   

Regulasi dan Kebijakan  
Pada 1926, Liga Bangsa-Bangsa mengartikan perbudakan sebagai “status atau kondisi 
seseorang dalam keadaan kepemilikan sebagian atau seluruhnya oleh orang lain”. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1956 memperluas pengertiannya mencakup kawin 
paksa dan lebih banyak perlindungan terhadap hak-hak perempuan.  

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukan pengertiannya oleh PBB  dalam 
protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya kaum 
perempuan dan anak-anak yang dikenal dengan sebutan “Protokol Palermo”, ditetapkan pada 
15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada 25 Desember 2003. Protokol Palermo ini 
merupakan perangkat hukum atau perjanjian yang menciptakan kewajiban bagi semua negara 
yang meratifikasinya.  

Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen telah menunjukkan niatnya untuk 
memberatas tindak kejahatan ini.  ]Secara khusus tekait TPPO melalui Undang-Undang No. 
21 Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana 
substansinya sudah mengadopsi Protokol Palermo. 

UU TPPO menerapkan delik formil, artinya bila terpenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan, tidak harus menimbulkan akibat sudah dapat dijerat oleh UU ini. Ada 3 unsur 
utama dalam TPPO, yakni, Unsur Proses/Tindakan, yang meliputi perekrutan, pengakutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.  

Lalu Unsur Cara/Modus, meliputi ancaman  kekerasan, penggunanan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walau pun memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain.  
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Yang ketiga yakni Unsur Tujuan/Akibat, yakni, sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau 
terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi.  

Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
menginisiasi revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2008 tentang gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Tndak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO). Revisi ini 
dimaksudkan bagi penguatan kelembagaan dan mengoptimalkan kenerja Gugus Tugas dalam 
pemberantasan TPPO. Setelah revisi Perpres tersebut akan disusun Rencana Aksi Nasional 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) periode 2020-2024. 
Semoga proses perumusan kebijakan ini berlangsung seusai target dan tidak terkendala 
pandemikCovid-19.  

Perhatian Pemerintah Amerika Serikat 
Penanganan perbudakan modern oleh Indonesia ini mendapat perhatian dari Pemerintah 
Amerika Serikat (AS). Dalam setiap tahunnya Pemerintah AS melalui Kedutaan Besar dan 
Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang di 
Indonesia (Laporan AS) .  Laporan AS ini dapat menjadi bahan berharga bagi Indonesia 
mengevaluasi dan mereformulasi pemberantasan perdagangan orang. Dalam 
Laporan AS 2019 (10 halaman) itu Pemerintah AS memuji Pemerintah Indonesia yang 
menunjukkan upaya yang lebih baik secara keseluruhan bila dibandingkan dengan periode 
laporan sebelumnya.  

Upaya-upaya tersebut antara lain membentuk 13 satuan tugas penegakan hukum serta tiga 
satuan tugas antar lembaga tingkat daerah dan tingkat kabupaten, dan terus menyebarluaskan 
materi-materi perdagangan orang untuk meningkatkan kesadaran publik.  Upaya lainnya yang 
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah AS adalah penerbitan peraturan menteri yang 
mewajibkan pemerintah daerah untuk memuat pemberantasan TPPO dalam prioritas 
kebijakan mereka dan perlindungan menyeluruh terhadap WNI di luar negeri, termasuk 
korban perdagangan manusia.  
Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan LPSK untuk memuat 
pembayaran restitusi sebagai bagian dari penghukuman kepada pelaku sebelum atau sesudah 
putusan atas kasus perdagangan orang dan kejahatan lainnya dan mulai memformulasikan 
peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017.  

Namun Pemerintah AS masih banyak melihat celah kelemahan dari upaya pemerintah dalam 
memerangi perdagangan orang. Sehingga pemerintah AS merekomendasikan beberapa 
perbaikan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.  

Rekomendasi itu antara lain,   agar meningkatkan upaya penyidikan, penuntutan, dan putusan 
bagi pelaku perdagangan orang di bawah Undang-Undang Pemberantasan TPPO tahun 2007, 
termasuk pejabat publik yang dengan sengaja mengabaikan, memfasilitasi, atau terlibat 
dalam kejahatan perdagangan manusia. Memberikan panduan hukum yang lebih jelas dengan 
mengubah Undang-Undang Pemberantasan TPPO tahun 2007 untuk menghilangkan 
ketentuan yang memuat syarat penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk 
mengusut perdagangan seks anak. Mengembangkan, menuntaskan, menyebarluaskan, dan 
melatih semua pejabat terkait, termasuk pejabat bidang penegakan hukum, hubungan luar 
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negeri, kelautan, dan ketenagakerjaan mengenai Standar  Operasional Prosedur (SOP) 
yang  komprehensif agar dapat secara proaktif mengidentifikasi korban. Menerbitkan 
peraturan pelaksanaan untuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia tahun 2017, termasuk ketentuan yang melarang adanya biaya perekrutan yang 
harus dibayar oleh pekerja.  

Selain itu Pemerintah Indonesia juga diminta untuk meningkatkan anggaran dan secara 
proaktif memberikan layanan rehabilitasi kepada para korban, termasuk korban laki-
laki.  Memberikan kebebasan bergerak bagi para korban di rumah perlindungan milik 
pemerintah. Meningkatkan upaya yang efektif untuk mengawasi agen perekrutan tenaga kerja 
dan mengambil tindakan terhadap entitas yang bersalah atas perilaku ilegal terhadap pekerja 
migran yang berkontribusi pada praktik kerja paksa termasuk membebankan biaya 
penempatan, praktik perekrutan yang menipu, pengalihan kontrak, dan pemalsuan dokumen.  

Pemerintah AS juga merekomendasikan agar melembagakan dan secara reguler mengadakan 
pelatihan pemberantasan TPPO bagi para hakim, jaksa, polisi, dan pekerja sosial. 
Meningkatkan anggaran untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan 
meningkatkan koordinasi antar kementerian. Menciptakan sistem pengumpulan data di semua 
tingkat penegakan hukum untuk melacak upaya pemberantasan perdagangan manusia. 
Menghapus larangan yang berlaku saat ini pada migrasi untuk mendorong migrasi melalui 
jalur-jalur yang terdokumentasi. 

 Memberikan pelatihan kepada staf rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya 
tentang ketentuan yang menjamin layanan kesehatan bagi korban perdagangan manusia yang 
didanai pemerintah. Menciptakan protokol nasional yang menjelaskan peran pemerintah 
daerah dan dinas terkait untuk memperkarakan kasus-kasus perdagangan manusia di luar 
provinsi asal korban. 

Amerika Serikat sendiri masih memiliki pe er yang tak mudah soal perdagangan orang ini. 
Selama lebih dari satu dekade, Polaris sudah mengoperasikan sambungan telepon (hotline) 
untuk menerima petunjuk tentang perdagangan orang di wilayah AS. Pada 2017, tercatat ada 
8.524 kasus perdagangan orang, sebagian besar di California, Texas, Florida, New York, 
Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan Nevada. Perdagangan seks adalah jenis perbudakan 
yang paling umum dilaporkan (nationalgeographic.grid.id, 27/11/2019).   

Khusus soal ABK Indonesia di kapal asing, dalam Laporan AS itu terdapat informasi, 
padasetiap tahunnya terdapat lebih dari 7.000 nelayan Indonesia yang masuk  dan keluar dari 
kapal-kapal asing yang berlabuh di Cape Town, Afrika Selatan, dan dilaporkan mengalami 
kondisi kerja yang buruk, terutama di kapal-kapal yang dimiliki oleh warga Taiwan, Korea, 
dan Jepang. Tentu Laporan AS ini masih masih harus di investigasi Pemerintah Indonesia 
agar dapat memberi perlindungan bagi ABK Indonesia itu dengan memastikan agar mereka 
tidak menjadi korban dari perdangan orang.  

Memerangi perbudakan modern ini tentu bukan soal mudah, karena kompeks masalah yang 
dihadapinya. Namun menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam membebaskan orang dari 
perbudakan dan membantu mereka  melakukan transisi yang sulit menuju kebebasan adalah 
ikhtiar harus terus dilakukan karena perbudakan modern adalah kejahatan yang 
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disembunyikan. Sembari berharap perwujudan dunia yang bebas dari perbudakan modern dan 
menjunjung tinggi kemerdekaan setiap orang. 

 

Edwin Partogi Pasaribu, S.H, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Tulisan ini pernah dimuat Koran Tempo, 13 Juli 2020  

 


