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ABSTRAK 

Tulisan ini mengeksplorasi berbagai varian perdagangan seks untuk 

Eksploitasi Seks Komersil (CSE) dari sebuah perspektif global dengan fokus pada 

berbagai tujuan dan pada korban. Kasus perdagangan seks di setiap belahan 

dunia memiliki keunikannya masing-masing, namun ada beberapa realita yang 

sama disetiap kasus perdagangan seks dalam perdagangan seks dengan 

korbannya perempuan dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Pertama, 

Banyaknya kasus yang terjadi menjadikan persoalan ini tidak mudah untuk 

diselesaikan. Data Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat biasanya 

dikumpulkan berdasarkan informasi yang diberikan satu atau dua NGO lokal, 

ketika informasi dari pemerintah justru tidak bisa dapatkan. Kedua, isu-isu sosial 

termasuk pengabaian hak-hak perempuan dan menjadikan perempuan hanya 

sebagai objek, ketidaksetaraan jender menjadi persoalan yang melanda berbagai 

negara. Ketiga, olah raga dan dunia hiburan juga memperbesar peluang 

terjadinya perdagangan orang. 

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perdagangan Seks, ketidaksetaraan jender, 

perempuan. 

 

PENDAHULUAN 

Amerika Serikat dikenal sebagai negeri kebebasan. Ini adalah negara yang 

penuh dengan berbagai peluang. Amerika adalah negara dimana masing-masing 

individu memiliki peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Bagaimana Amerika Serikat bisa menjadi negara tujuan untuk perdagangan seks? 

Tiefenburn (2002) and Miller, Decker, Silverman and Raj (2007) mengemukakan 

bahwa rata-rata 50,000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan 

seks yang ditujukan ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melaporkan 

bahwa sejumlah individu diperdagangkan ke Amerika Serikat untuk tujuan seks 

sedikitnya mencapai 50,000 orang dan perdagangan seks adalah alasan utama 

terjadinya  perdagangan orang di negara ini (McCABE, 2008). Beberapa pakar 

perdagangan seks mengemukakan bahwa pergerakan  perdagangan orang bisa 

secara individu maupun kelompok dan ini erat kaitannya dengan para penjual 



orang dan pengelola rumah-rumah bordil (Richard, 1999) dan bahwa korban-

korban perdagangan seks memiliki tingkat kematian 40 kali lebih tinggi 

dibandingan angka rata-rata nasional (Chesler, 1994). Korban- korban 

perdagangan seks ini biasanya sangat beresiko terhadap terjadinya tindakan 

kekerasan fisik dan penularan penyakit kelamin (Sulaimanova, 2006). 

 Perdagangan orang saat ini merupakan aktivitas ketiga yang sangat 

menguntungkan bagi kelompok kejahatan terorganisir sehingga akan lebih banyak 

lagi individu yang menjadi target mereka untuk dijadikan tenaga kerja maupun 

untuk tujuan seks. Sejak tahun 2002, Department of Kehakiman Amerika Serikat 

telah menangkap para pelaku perdagangan seks dan Departemen Kesehatan 

melanjutkan dengan pemberian pelayanan jasa kesehatan, penampungan, dan 

konseling bagi para korban perdagangan seks. Untuk menginformasikan kepada 

publik, Departemen Tenaga Kerja, Kehakiman dan Kesehatan Amerika Serikat 

mencetak brosur-brosur bagi NGOs-NGOs untuk didistribusikan kepada 

masyarakat luas sehingga dapat membantu mengidentifikasi para korban 

perdagangan orang dan lebih dari 200 program anti trafficking internasional telah 

didanai di seluruh dunia dunia (McCabe, 2008). Ada berbagai upaya untuk 

mengurangi perdagangan seks termasuk program-program berbagai NGOs seperti 

Global Survival Network, Human Rights Watch dan International Labour 

Organization yang memiliki komitmen untuk mendampingi anak-anak yang 

menjadi korban perdagangan seks (Munro, 2006).  

 Kunci persoalan dari berbagai persoalan terkait dengan perdagangan orang 

adalah defenisi perdagangan orang itu sendiri. Persoalan lain adalah tidak ada 

metode khusus dan resmi untuk mengumpulkan informasi terhadap kasus-kasus 

yang melibatkan anak-anak sebagai korban serta tidak ada satu pun departemen 

atau agensi di dunia yang khusus bertanggung jawab mengumpulkan data dan 

informasi perdagangan orang atau para pelaku perdagangan orang. Deklarasi Hak 

Asasi Manusia pada tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa  seluruh 

manusia dilahirkan bebas, dan tidak ada seorangpun yang terkurung dalam 

perbudakan, oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk bebas termasuk 

bebas memilih pekerjaan; namun perdagangan orang mengabaikan hak-hak dasar 

tersebut. Pada akhirnya, perdagangan orang terutama untuk tujuan seks adalah 

masalah yang terjadi di hampir seluruh negara. Para korban perdagangan seks 

adalah pria, perempuan, dan anak-anak. Para korban ini mendapatkan paksaan 

berupa kekerasan fisik atau ancaman untuk melayani jasa seks demi keuntungan 

pihak-pihak yang memperdagangkan mereka.  

 Realitas yang sekarang di hadapi oleh Amerika Serikat adalah bahwa 

industri seks menjadi jantung utama dalam pengembangan kapitalisme nasional 

dan internasional dan harus diketahui bahwa individu-individu yang mengelola 

perdagangan seks saat ini justru menempati orang-orang dengan tingkat kekayaan 

yang luar biasa (Poulin, 2003). Sebagai catatan tambahan, bahwa kasus-kasus 

perdagangan seks di Amerika Serikat, korban-korbannya justru dilahirkan di 

Amerika Serikat dan diperdagangkan di seluruh wilayah negara tersebut tanpa 

harus melewati batas negara. 



 Diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan seks 

mencapai $12 juta dollar pertahunnya menyusul keuntungan dari perdagangan 

drugs dan penjualan senjata. Raymond dan Hughes, dalam risetnya mengenai 

perdagangan orang di perbatasan Amerika Serikat pada tahun 2001, 

keuntungannya diperkirakan mencapai $7 juta dollar pertahunnya dan ini 

diperkirakan akan lebih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 

Amerika Serikat. (Schauer and Wheaton, 2006). 

 Dokumentasi perdagangan seks di Amerika Serikat sangat terbatas; 

meskipun, diketahui bahwa pada tahun 1980an globalisasi dan teknologi membuat 

pergerakan korban-korban perdagangan orang melintasi perbatasan jauh lebih 

mudah. Harus  dipahami juga bahwa organisasi-organisasi yang mencoba 

melawan perdagangan seks baru mulai eksis kurang dari 30 tahun (Guinn and 

Steglich, 2003). Era dimana hak sipil dan individu memiliki kebebasan yang 

sangat tinggi, sulit bagi warga Amerika Serikat untuk mempercayai bahwa 

perdagangan seks tidak akan muncul di seluruh wilayah Amerika Serikat. 

 Hampir seluruh organisasi-organisasi yang berkiprah pada perdagangan 

orang di Amerika Serikat terdiri dari unit-unit kecil yang terdiri dari satu sampai 5 

orang untuk mengidentifikasi, mengirim para korban, menempatkan korban, dan 

dalam kasus-kasus perdagangan orang internasional yang masuk ke Amerika 

Serikat biasanya ditangani oleh jaringan kriminal yang lebih besar yang terdiri 

lebih dari 50 orang yang terlibat (McCabe, 2008). Perlu dicatat bahwa meskipun 

50 orang tersebut tidak secara langsung menjaring para korban, ada banyak aktor 

yang terlibat dalam sindikat perdagangan seks.  

Kemudian, jaringan yang terdiri dari para perekrut, pengantar korban, dan para 

mucikari termasuk juga pihak-pihak pemerintah yang terlibat dalam penyediaan 

dokumen palsu untuk melewati perbatasan, pihak-pihak pemerintah tersebut lah 

yang memberikan akses klien kepada para korban, dan pihak-pihak pemerintah 

tersebut (antara lain, pegawai immigrasi, aparat hukum, aparat di bidang layanan 

sosial) yang mengabaikan perdagangan orang sebagai kejahatan sosial (Guinn and 

Steglich, 2003). Asosiasi Pers (2009) melaporkan bahwa pelaku perdagangan 

orang semakin manggila karena lemahnnya perlindungan dan pemeriksaan di 

perbatasan. 

 Menganalisa bagaimana individu-individu korban perdagangan orang 

berhasil sampai ke Amerika Serikat, Somerset (2004) melaporkan bahwa baik 

perempuan maupun anak-anak diperdagangkan melalui Eropa dan Amerika 

Serikat melalui bandara Heathrow da Gatwick di london atau dari Inggris, melalui 

Skotlandia masuk ke Kanada dan ke Amerika Serikat. Sebagai tambahan, menurut 

Jalsevac (2006) menyatakan bahwa Kanada juga termasuk negara yang menyuplai 

korban-korban perdagangan seks untuk Amerika Serikat. 

 

PEMBAHASAN 

Menjelaskan Perdagangan Seks Amerika Serikat 



 Dalam upaya menjelaskan bagaimana perdagangan seks muncul, 

penjelasannya dapat dimulai dengan teori push-pull yang dikemukakan oleh Lee 

(1966). Secara khusus, layaknya immigrasi secara umum, ada berbagai 

karakteristik dari negara asal yang mendorong masyarakatnya dan kondisi negara-

negara tujuan yang menarik para immigran tersebut. Satu metode umum yang 

biasa dipakai merekrut kaum perempuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks 

adalah dengan menayangkan iklan lowongan pekerjaan diberbagai surat kabar 

lokal  sebagai pengasuh anak maupun pelayan di Amerika Serikat.  Setelah para 

korban berhasil direkrut, mereka akan diterbangkan ke Amerika Serikat, dimana 

dokumen-dokumen perjalanan mereka akan disandera oleh para perekrut mereka 

dan dipaksa membayar keseluruhan “hutang-hutang” mereka, termasuk biaya 

transportasi, makanan, pakaian, dan biaya penampungan (Bell, 2001). Sun Media 

(2007) melaporkan bahwa korban-korban perdagangan seks yang bekerja di 

Amerika Serikat diperkirakan membayar sebesar $10,000 dollar per minggunya 

sebagai insentif bagi para mucikari. 

 Demi meningkatkan jaringan eksploitasi, pihak-pihak yang terlibat dalam 

perdagangan orang dari hari ke hari semakin memperbesar jaringan operasi bisnis 

pencarian pengantin melalui email di Amerika Serikat. Cullen (2002) melaporkan 

bahwa pengantin pesanan via email ini merupakan jebakan bagi jaringan 

perbudakan dan prostitusi. Perempuan muda yang ingin keluar dari jeratan 

kemiskinan di negara asalnya sangat mungkin memilih untuk menjadi pengantin 

pesanan bagi seorang pria berkebangsaan Amerika. Dan banyak pria Amerika saat 

ini justru menggunakan jasa agensi biro jodoh atau melihat katalog perempuan-

perempuan yang bersedia menjadi pengantin dalam mencari pasangan (McCabe, 

2008). Sayangnya, bisnis pengantin pesanan ini legal, meskipun secara substansi  

tidak terregulasi dengan baik, baik para pengantin perempuannya maupun  sejarah 

kejahatan agensi-agensinya. Pada tahun 1999, Immigration and Naturalization 

Services (INS) melaporkan bahwa ada lebih dari 200 agensi biro jodoh pengantin 

pesanan yang beredar di Amerika Serikat dan 4,000 sampai 6,000 perempuan 

masuk ke Amerika Serikat sebagai pengantin pesanan yang potensial. Pada akhir 

dekade, jumlah ini justru mengalami peningkatan (McCabe). Namun sayang bagi 

para perempuan korban jaringan pengantin pesanan ini, cinta dan rasa aman yang 

harusnya diperoleh setelah pernikahan sama sekali tidak mereka dapatkan. 

Faktanya, perempuan-perempuan ini justru diperjualbelikan kembali oleh suami-

suami baru mereka. Meskipun para broker pengantin pesanan ini tidak dianggap 

sebagai pelaku utama perdagangan orang, namun mereka sangat ditakuti. Para 

broker ini harusnya juga dianggap sebagai sindikat perdagangan orang (Miller and 

Stewart, 1998). Para pengantin yang masuk ke Amerika Serikat untuk sebuah 

pernikahan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi budak.  

Prostitusi berkedok pernikahan ini juga terkait dengan perdagangan seks. 

McCabe (2007a) dalam tulisannya yang berjudul spousal prostitution 

menggambarkan fenomena dimana para suami menerima sejumlah uang dari 

orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan istri-istri mereka. Ini jelas 

merupakan bentuk prostitusi yang terorganisir, dimana suami bertindak sebagai 

mucikari untuk istrinya. Istri, yang memang tidak memiliki keahlian dan 

pendidikan yang cukup untuk bekerja di Amerika Serikat, terpaksa terikat dalam 

prostitusi dan menghasilkan uang untuk suaminya. Jelas, hal ini sesungguhnya 



bukan yang diinginkan oleh wanita-wanita muda yang terjebak menjadi pengantin 

pesanan via emali. Beberapa korban dari prostitusi pengantin ini juga dipaksa 

untuk berpartisipasi dalam aktivitas seks yang dilakukan oleh suami-suami 

mereka dan berkeliling Amerika demi memenuhi seluruh kebutuhan suami-suami 

mereka.  

 Keterkaitan antara prostitusi dan perdagangan seks merupakan hal yang 

tidak bisa dilepaskan ketika akan menjabarkan perdagangan seks. Sebagai 

tambahan, sex tours dan sex ring berhubungan dengan perdagangan sek (Brown, 

1999). McCabe (2003)menggunakan prase sex ring untuk menggambarkan situasi 

dimana dua atau lebih penyerang  secara terus menerus terlibat dalam eksploitasi 

seksual dengan beberapa korban. Sementara prase sex tours menggambarkan 

bagaimana para korban ini berkeliling ke seluruh wilayah Amerika Serikat 

(McCabe, 2008). Sex rings dan Sex Tours keduanya jelas terkait dengan 

perdagangan seks, dimana para korbannya dalam hal ini perempuan dan anak-

anak, selalu berpindah dari satu penikmat jasa mereka ke penikamat yang lain 

secara berulang tanpa adanya pilihan untuk menghentikan eksploitasi seksual 

tersebut.  

Pada akhirnya, bisnis ekspolitasi seksual ini juga merambah dunia film 

dan internet. Ini adalah area eksploitasi baru mendapatkan uang, dimana para 

pelaku perdagangan orang demi tujuan perdagangan seks akan “mempekerjakan” 

individu-individu dalam produksi video-video yang berhubungan dengan 

ekspolitasi seksual (Taylor and Jamieson, 1999). Namun dapat dipastikan, bahwa 

para perempuan yang menjadi korban ekspolitasi seksual tersebut sedikit sekali 

mendapat imbalan atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan kompensasi 

apapun.  

Meskipun hukumnya illegal untuk mendistribuskan film-film pornografi 

dan kekerasan di internat, penerapan hukum dan Internet Service Provider (ISPs) 

sangat jarang memonitor tindakan illegal ini, dan  tanpa adanya pengawasan yang 

menyeluruh dari ISPs atau penegakan hukum, maka dapat dipastikan bahwa 

tindakan illegal ini akan terus berlanjut. Sebagai kesimpulannya, Amerika Utara, 

khususnya Amerika Serikat, yang dilaporkan merupakan wilayah tujuan 

perdagangan seks (Kangaspunta, 20060. Apakah fenomena ini merupakan 

dampak dari prostitusi pernikahan, yang bermula dari keinginan untuk mencari 

pekerjaan di Amerika Serikat, atau dari industri pengantin pesanan, para korbanm 

perdagangan seks diberangkatkan  (atau diselundupkan) ke Amerika Serikat 

melalui negara mereka jelas untuk tujuan aktivitas seksual. Tanpa kemampuan 

bahasa Inggris untuk meminta bantuan terhadap aparat hukum atau dinas sosial, 

dan tanpa adanya perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri, para 

korban ini akan terus dipaksa berkecimpung dalam eksploitasi seksual di wilayah 

Amerika Serikat. 

Para Penyerang 

 Di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, ada dua kategori penyerang. 

Kategori penyerang yang pertama adalah pihak-pihak yang merekrut (atau 

menculik) para korban, individu-individu yang memberangkatkan para korban ke 

dan melalui Amerika Serikat, dan juga individu-individu yang melakukan 



kekerasan seksual terhadap para korban. Kategori kedua adalah konsumen yang 

membayar para korban tersebut. Penggolongan kategori kedua  ini, memang 

masih dalam diskusi, namun kelompok penyerang kedua ini jelas berpartisipasi 

dalam eksploitasi seksual. Dalam ranah perdagangan seks, masih sedikit sekali 

data penelitian yang tersedia mengenai apakah para korban pedagangan seks 

terlibat dengan sukarela atau justru dipaksa disertai dengan tindak kekerasan dan 

ancaman (Raymond, 2004). 

 Di Amerika Serikat, perdagangan seks yang menjadikan perempuan 

sebagai komiditi utama biasanya selalu dikelola oleh jaringan-jaringan kriminal. 

Jaringan kriminal tersebut terlibat dalam sejumlah perdagangan orang dari 

berbagai negara (Kangaspunta, 2006). Pihak-pihak yang terlibat tersebut sangat 

terorganisir (McCabe, 2008). 

Struktur organisasi ini, biasanya terdiri dari sejumlah individu yang sangat 

ketat keterikatannya dan terdiri dari beberapa lapis. Struktru organisasi jaringan 

kriminal ini sangat jelas hirarkinya dan memiliki ciri adanya pembagian tugas 

dalam kontrol dan tanggungjawab yang sangat ketat (Kangaspunta, 2006). 

Struktur jaringan kriminal ini biasanya terdiri dari jaringan kriminal yang besar, 

medium, dan kecil yang kesemuanya terlibat dalam perdagangan seks dengan 

komoditas utama perempuan (Bertone, 2000). Secara khusus, penempatan agensi-

agensi tenaga kerja palsu tersebut diprioritaskan untuk merekrut perempuan yang 

dalam lowongan pekerjaannya akan dipekerjakan sebagai pengasuh anak di 

Amerika Serikat. Jaringan kriminal dengan skala medium, terbiasa 

memperdagangkan perempuan-perempuan dengan karakteristik khusus atas dasar 

permintaan para pemilik rumah bordil (Bertone, 2000). 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan seks pada umumnya bekerja 

dengan model yang sama dengan perdagangan obat dan senjata. Individu-individu 

yang terlibat dalam perdagangan seks biasanya telah berkerjasama dengan 

penjaga atau aparat tertentu seperti dengan pihak immigrasi, penegak hukum dan 

layanan sosial. Informasi mengenai individu yang bekerja sebagai penyerang 

dalam perdagangan seks sangat minim sekali. Dalam jaringan perdagangan seks 

yang lebih besar, sejumlah besar pemain utamanya sulit untuk diketahui. Dalam 

prakteknya hanya diketahui sekitar dua atau tiga orang saja yang beroperasi 

(terutama mereka yang melakukan kontak langsung dengan para korban); oleh 

karena itu, mendata secara lengkap seluruh kategori penyerang dalam 

perdagangan seks adalah hal yang sangat tidak mungkin (McCabe, 2008). Dengan 

kondisi seperti ini, meskipun faktanya para penyerang akan sangat mudah 

melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap para korbannya, akan sangat sulit 

mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam jaringan kriminal ini 

(Raymond and Hughes, 2001). 

Tantangan Untuk Mengurangi Perdagangan Seks di Amerika Serikat 

Perdagangan seks merupakan bisnis jutaan dollar yang sepertinya tidak 

akan ada akhirnya selama masih ada kaum perempuan (Farr, 2004 ) dan para 

konsumen di Amerika Serikat yang menginginkan dan bersedia membayar untuk 

mendapatkan tubuh-tubuh eksotik dari berbagai negara (Poulin, 2003)  



 Tantangan untuk melakukan investigasi adalah persoalan lain terkait 

dengan adanya perdagangan seks di Amerika Serikat. Tidak hanya karena 

terbatasnya penegakan hukum, namun juga terbatasnya para eksekutor yang 

berani mengungkap kasus-kasus perdagangan seks. Sebagaimana telah 

didiskusikan bahwa aparat penegak hukum jarang sekali mendapatkan laporan 

mengenai perdagangan seks, dan banyak kasus perdagangan seks tidak dapat 

dipecahkan, oleh karena itu,  tanpa adanya pengakuan dan keinginan para korban 

untuk melapor, maka kejahatan perdagangan seks akan terus berlanjut. 

Minimnya ganjaran hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

perdagangan seks juga alasan lain mengapa insiden perdagangan seks terus 

meningkat di Amerika Serikat. Jika dibandingkan kasus perdagangan orang 

dengan perdagangan narkotika, hukuman untuk kasus perbudakan hanya sekisar 

10 tahun, sama dengan hukuman untuk mengedarkan satu kilo heroin (Richard, 

1999). Sebagai tambahan, banyak perempuan yang menjadi korban perdagangan 

seks di Amerika Serikat, masuk tidak secara legal ke Amerika Serikat. Sayangnya, 

kasus-kasus perempuan yang masuk secara illegal seperti ini justru mendapatkan 

hukuman dari aparat immigrasi dan dideportase daripada mendapatkan bantuan 

sosial (Tiefenburn, 2002).  

Akhirnya, seseorang tidak dapat memandang sebelah mata dampak dari 

internet terkait dengan perdagangan transnasional yang berujung pada ekploitasi 

seksual, karena sangat disanalah justru para perdagangan orang tersebut 

menjalankan aktivitas pornografi (McGinnis, 2004). Para peneliti mulai mencoba 

untuk memahami peran yang dimainkan oleh World Wide Web dalam mengenali 

iklan-iklan layanan seks yang banyak beredar dengan      beragam pendekatan  

untuk menjalankan perdagangan cyber jenis baru (Taylor and Jamieson, 1999). 

Banyak pihak, termasuk pihak kepolisian, organisasi-organisasi 

pemerintah sekarang fokus pada internet, The World Wide Web dan televisis 

digital untuk mengidentifikasi kasus-kasu perdagangan seks (Taylor and 

Jamieson, 1999). Namun, dengan terbatasnya hukum, dan pelatihan untuk 

mengidentifikasi kejahatan kriminal, kasus-kasu perdagangan seks via internet 

akan terus berlanjut, dan jumlah korban akan semakin meningkat lebih cepat  

dibandingkan dengan jumlah hukum dan aturan-aturan main pemerintah Amerika 

Serikat merupakan salah satu dari tiga  negara tujuan favorit perdagangan seks 

global. Perempuan yang diperdagangakan ke Amerika Serikat masuk dalam 

lingkaran industri seks Amerika Serikat  bermula dari  janji-janji atau tawaran 

pekerjaan palsu yang akhirnya justru dijual di rumah-rumah bordil dan klub 

striptis. Selain Jepang dan Australia, Amerika Serikat, merupakan daerah  

eksploitasi perdagangan seks.   

Respon Amerika Serikat Terhadap Persoalan Perdagangan Seks 

 Selama abad keduapuluh, tidak ada satupun departemen atau agensi yang 

bertanggungjawab secara khusus untuk mengumpulkan data-data mengenai 

perdagangan orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan orang. Pada 

tahun 1998, pemerintah Amerika Serikat memperkirakan ada sekitar 45,000 

sampai 50,000 orang yang diperdagangkan ke Amerika Serikat setiap tahunnya 

(Departemen Kehakiman Amerika Serikat, 2004). Secara mengejutkan, ini bukan 



dilaporkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia maupun opini publik, 

namun mencuat oleh bisnis-bisnis besar yang peduli mengenai kompetisi tenaga 

kerja yang ternyata berimbas pada kemunculan perdagangan seks di negara 

Amerika Serikat (Bales, 2004). Pada tahun 2003, Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat memperkirakan bahwa terdapat 18,000 sampai 20,000 orang 

yang diperdagangkan ke Amerika Serikat. 

 Setelah Colin Powell mengumumkan bahwa fenomena perdagangan orang 

juga berkontribusi terhadap terjadinya pembajakan pesawat pada peristiwa 11 

September dimana para pembajak tersebut tinggal menetap di Amerika Serikat, 

opini publik dan pemerintah berusaha untuk memahami penomena ini. Legislatif 

dan pihak kepolisian berupaya untuk memahami perdagangan orang tidak hanya 

sebagai isu kemanusiaan namun juga sebagai isu keamanan nasional.  

Trafficking Victims protection Act 2000 (disini disebut sebagai TVPA)  

mendirikan kantor untuk memonitor dan memerangi perdagangan orang, di 

Washington, D.C. Pada Februari 2002, Presiden Bush menyetujui pembentukan 

Interagency Task Force untuk melakukan kerjasama sesama instansi pemerintah 

terutama Menteri  Luar Negeri, the attorney general, Menteri Tenaga Kerja, 

Menteri Kesehatan dan Dinas Sosial  juga direktur Central Intelligence Agency 

(CIA) . 2000 TVPA yang diamandemen dan ditandatangani oleh Presiden George 

W. Bush pada tahun 2003 sebagai The Trafficking Victims Protection 

Reauthorization Act (TVPRA), yang memberikan tanggungjawab dan tugas 

memantau perdagangan orang kepada agensi-agensi federal, termasuk 

Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan dan 

Layanan Sosial. 

 TVPRA, pada tahun 2005 (H.R. 972) telah melakukan upaya untuk 

memerangi perdagangan orang baik secara global maupun domestik. TVPA 

mengharuskan adanya pendampingan bagi para korban, untuk mendefenisikan 

beragam kejahatan baru dan hukuman-hukumannya, dan untuk membantu negara 

asing dalam merumuskan hukum melawan perdagangan orang, agensi-agensi 

federal  sangat bersedia berbagi tanggung jawab demi mengurangi dan 

menghentikan perdagangan orang. Sebagai contohnya, berdasarkan hukum yang 

disahkan pada September 2002, untuk menginforrmasikan kepada seluruh warga 

negara khususnya kaum perempuan mengenai perdagangan perempuan, 

melindungi mereka dari kekerasan dan institusi-institusi illegal, dan perempuan 

asing yang akan melahirkan di Amerika Serikat harus memberikan keterangan 

finansial mereka sebelum meninggalkan negara asal mereka menuju Amerika 

Serikat (Cramdall et all., 2005) 

Sejak tahun 2002, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah 

menangkap para pelaku perdagangan orang, dan Departemen Kesehatan 

menyediakan layanan kesehatan, penampungan dan konseling bagi para korban. 

Departemen Kehakiman melaporkan terjadi peningkatan kasus perdagangan 

meningkat pesat selama tahun 2001 dan 2003. Menurut Departemen Luar Negeri 

Amerika Serikat, sejak tahun 2003 setidaknya tercatat 450 korban perdagangan 

orang 



Diantara pendekatan-pendekatan proaktif untuk menghentikan 

perdagangan orang, Department of Homeland Security membuat program yang 

dikenal dengan Operation Predator Program untuk membantu melindungi anak-

anak agar tidak menjadi korban perdagangan wisata seks dan para aparat 

pemerintah mengingatkan masyarakat akan ancaman melakukan penjualan orang 

di wilaya Amerika Serikat (Departemen Luar Negeri, 2004). Departemen 

kehakiman melakukan pelatihan khusus bagi para aparat hukum dan aegensi-

agensi federal selama Juni 2004 dalam rangka penanganan persoalan perdaganan 

orang, dan pelatihan ini terus berlanjut  sampai di Philadelphia, Phoenix, lokasi 

lainnya di seluruh wilayah Amerika Serikat. 

 

PENUTUP 

Di Amerika Serikat, tujuan-tujuan favorit untuk perdagangan seks adalah 

California, New York, Texas dan Las Vegas. Negara-negara utama penyuplai 

perdagangan seks ke Amerika Serikat adalah Thailand, Vietnam, China, Mexico, 

Russia, Ukraina, dan Republik Czech. Hampir seluruh dokumen kasus-kasus 

perdagangan seks di Amerika Serika, disebutkan bahwa para korban dipaksa 

masuk dalam bisnis prostitusi disertai dengan ancaman, tekanan, kekerasan yang 

dilakukan oleh para penjual mereka. 

Perdagangan seks adalah hasil dari kondisi-kondisi yang muncul di 

negara-negara asal begitu juga dengan kondisi-kondisi di negara tujuan. 

Terutama, kemiskinan akut dan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan 

menyebabkan keinginan yang kuat untuk mencari kehidupan yang lebih baik demi 

keluarganya. Negara-negara dimana terdapat keinginan sekelompok orang atau 

pihak-pihak untuk mempekerjakan individu-individu dalam industri seks maka 

disanalah terdapat korban-korban perdagangan seks untuk dieksploitasi. 

Baik pria maupun perempuan sama-sama terlibat dalam perdagangan 

orang untuk eksploitasi seksual. Banyak penelitian mengungkapkan mayoritas 

penjual orang adalah laki-laki, namun banyak penelitian terbaru justru 

menunjukkan bahwa jumlah kaum perempuan sama banyaknya dengan jumlah 

pria yang menjadi perekrut, mucikari perdagangan orang. Korban perdagangan 

orang sering sekali tidak memiliki kemampuan bahasa yang baik dan tidak 

memiliki kepercayaan bahwa hukum di Amerika Serikat akan membantu mereka 

jika mereka memutuskan untuk mengakhiri eksploitasi. Tanpa adanya 

kemampuan untuk mengakhiri kekerasan seksual yang mereka hadapi, maka 

korban perdagangan seks akan terus mengalami penderitaan sampai mereka 

meninggal atau bahkan dibunuh. 

Pada akhirnya, perdagangan seks adalah sebuah bisnis yang sangat 

menguntungkan, dengan perkiraan keuntungan pertahun sejumlah jutaan dollar. 

Keuntungan dari perdagangan seks secara mendasar muncul karena beberapa 

kondisi antara lain lemahnya penegakan hukum terkait dengan pihak-pihak yang 

terlibat dalam perdagangan seks, dan perlu dicatat bahwa fenomena perdagangan 

seks tidak hanya akan meningkat di Amerika Serikat namun juga di belahan dunia 

yang lain. 
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