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ABSTRAK 

Arfa. Siti. 2018. Trafficking dalam Prespektif Pendidikan Anak dalam Islam”  
Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu   
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. 
Harjali. M.Pd 

Kata Kunci: Trafficking, Pendidikan Anak, Islam 

            Dalam Islam trafficking hukumnya haram dan pelakunya menjadi musuh 
Allah SWT. Karena yang dilakukan dalam trafficking ini seperti tipu muslihat, 
penculikan, kekerasn fisik dan ancaman. Tujuan yang menjadi sasaran tindak 
trafficking seperti pelacur, industri pornografi, penjual organ tubuh semuanya jelas 
bertentangan dengan agama. Dan yang menjadi korban trafficking adalah perempuan 
dan anak. Menurut laporan Organisasi Buruh Sedunia (ILO) setiap tahunnya lebih 10 
ribu anak di bawah umur 18 tahun bekerja sebagai pekerja seks. Selain itu terdapat 
dalam data UNICEF kutipan dari tulisan Andi Soraya, dari Universitas Padjajaran 
Bandung, tahun 2016 yang lalu menyebutkan setiap tahunnya sekitar 1,2 juta anak di 
dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak 
menjadi korban perdangangan yang setiap tahun, dan jumlah tersebut, 400.000 
hingga 700.000 diantaranya menjadi korban prostitusi. Melihat demikian serius 
problem  trafficking di Indonesia maka pendidkan islam sangat berperan penting 
untuk terhindari dari terjadi perilaku trafficking.  

            Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pandangan Islam 
tentang trafficking, (2) mengetahui bagaimana trafficking dalam prespektif 
pendidikan anak dalam Islam 

            Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif atau 
(library research). Didalam penelitian ini terdapat data primer menjadi buku dasar 
penelitian dan data skunder berdasarkan catatan traskip, skripsi, buku dan 
dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian, dianalisis 
dengan menggunakan metode contents analysisi atau analisis isi. 

            Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) perilaku trafficking yang 
menyebabkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, 
penyekapan, penipuan. dengan tujuan bekerja sebagai pelacur, kerja paksa tanpa upah 
dan pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh. (2) Adapun Prespektif dalam 
pendidikan anak bahwa pendidikan islam  memerintahkan agar saling melindungi dan 
menyelamatkan sesama manusia. Oleh karena itu, mendidik anak dengan penuh kasih 
sayang menjadi sangat penting sejak anak masih bayi. Hal ini tentu akan berpengaruh 
terhadap perilaku anak. Karena pendidikan itu sendiri proses merubah tingkah laku 
induvidu pada kehidupan pribadi, masyarakat, alam dan sekitarnya.  



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi masa depan dan sekaligus menjadi instrumen 

bagi penguatan kapasitas sumber daya. Dengan pendidikan anak mendorong 

terciptanya beragam perkembangan dari ragam pembawaan manusia baik dari 

aspek jasmani dan psikologis. Pendidikan tempat untuk mengembangkan 

jasmani dan rohani supaya menjadi manusia pribadi yang baik.1 

Demikian pentingnya posisi pendidikan menempatkan pendidikan sebagai 

salah satu aspek dari proses perkembangan manusia menuju tercapainya 

peningkatan hidup dan makna kehidupan. Pendidikan Islam yang diadopsi dari 

sumber-sumber ajaran pokok Islam, al-Qur’an dan Hadis memiliki kekayaan 

nilai yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh aspek perkembangan potensi 

manusia. Namun, kondisi yang kemudian fungsi dan makna pendidikan bagi 

pengembangan sumber daya manusia, sepertinya tidak sesuai yang diharapkan. 

Dan kenyataan yang ada sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam yang sudah melanggar hak asasi manusia seperti 

kasus perdagangan manusia yang mana tidak menjadi asing lagi di negara 

Indonesia sekarang ini. Namun kenyataanya kemerosotan moral yang terjadi di 

negara Indonesia yang mayoritas penduduk agama muslim masih nampak jelas. 

                                                           
1 Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: PT UMM Press, 2009), 10. 



 

Indikator-indikator itu dapat diamati di dalam kehidupan sehari-hari seperti 

kasus perdagangan manusia, penipuan, manipulasi dan kekerasan lainya. 

Misalnya adanya kasus  kekerasan terhadap siswa siswa yang diungkapkan oleh 

rizka Ari Satriani BK Unesa bahwa kasus perdagangan manusia yakni seorang 

siswa SMP di kota Surabaya ditangkap karena kasus menjual temannya sendiri. 

Kasus ini membuat gempar dunia pendidikan khususnya Dinas Pendidikan 

Propensi Jawa Timur yang berada di jalan Genteng Kali Surabaya. Kasus itu 

terungkap pada saat NA (nama samaran) 15 tahun, siswa yang duduk dibangku 

sekolah menengah pertama ini telah menjadi mucikari yang hasil 

memperdagangkan teman-temanya kepada pria hidung belang dengan modus 

memamerkan hp blackberry NA kepada teman-temanya. Teman-teman NA 

yang mengetahiu NA berasal dari ekonomi menengah kebawah langsung tanya 

kepada NA bagaimana cara memperoleh semua benda-benda yang tergolong 

mewah tersebut dengan sangat mudah. NA menjual teman-temanya dengan 

kisaran harga RP 750.000- hingga RP 1.000.000 bergantung dari kecantikan 

dan keperawanan teman-temanya.2 Selain itu terdapat dalam data UNICEF 

kutipan dari tulisan Andi Soraya, dari Universitas Padjajaran Bandung, tahun 

2016 yang lalu menyebutkan setiap tahunnya sekitar 1,2 juta anak di dunia 

menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak 

                                                           
2 Rizka Ari Satriani. Study Tentang Perdagangan Manusia Pada Remaja Putri Jenjang 

Sekolah Menegah Di Kota Surabaya. Jurnal BK Unesa, (Online), Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013 
Email tamsilmusi, Diakses 25 Mei 2018. 



 

menjadi korban perdangangan yang setiap tahun, dan jumlah tersebut, 400.000 

hingga 700.000 diantaranya menjadi korban prostitusi.3 

Melihat dari kasus dan data tersebut menggambarkan suatu kondisi bahwa 

perilaku trafficking terutama kepada anak-anak di bawah umur sudah sangat 

memperhatinkan dan bahkan di luar batas wajar kemanusiaan yang tentunya hal 

ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dimana derajat kemanusiaan  sangat 

dimuliakan, sebagaimana dalam Qs. al-Isra ayat 70. 

 Artinya:”Dan sesungguhnya kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam 
(manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk 
kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang 
baik-baik, serta kami utamakan mereka di atas ciptaan kami yang 
lain.4 

 
Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air 

selama ini, sudah tentu menjadi terus diperpanjang. Tetapi terlepas dari soal 

jumlah dan berapa angka, trafficking salah satu bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia, kasus perdagangan perempuan dan anak sungguh harus dikutuk dan 

dicegah perkembanganya karena dapat merugikan korban. Dalam kasus 

perdagangan anak dan perempuan, korban harus mengalami perderitaan ganda 

yang bertubi-tubi. Mereka tidak mengalami kebebasan, penyalahgunaan dalam 

kerja jam yang panjang, tercabut dari akar budaya dan habitat asalnya atau 

terpaksa terpisah dari keluarga dan teman. Lebih dari itu anak dan perempuan 

yang menjadi korban sering kali juga harus menerima stigma sosial yang 

                                                           
3 Komarudin, 5 Februhari 2018: Ditinjau Dari Prespektif Pendidikan Anak Dalam Islam 

(Online), http//: blogsop.co.id,diakses tanggal 11 Februhari 2018 
4 Al-Qur’an, 15:70. 



 

merugikan seperti dicap sebagai wanita susila, anak haram, anak pungut dan 

menjadi budak terselubung.5 

Menurut laporan Organisasi Buruh Sedunia (ILO) setiap tahunnya lebih 10 

ribu anak di bawah umur 18 tahun bekerja sebagai pekerjan seks. Angka ini 

mungkin lebih tinggi karena banyak pekerja seks bekerja tersembunyi ditempat-

tempat yang ilegal6. Indonesia tercacat menjadi salah satu negara dengan predikat 

tertinggi atas pelanggaran kemanusiaan yaitu trafficking. Berdasarkan data yang 

dirilis 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban 

perdagangan manusia.7 

       Beberapa tahun terakhir ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan 

praktek jual beli manusia terutama perempuan dan anak-anak yang disebut 

trafficking. Hal ini tentu menjadi hal yang patut diperhatikan, mengingat manusia 

mahkluk yang paling mulia yang diciptakan Allah SWT yang pada hakekatnya 

mempunyai hak untuk merdeka. Praktek perdangangan manusia ini adalah suatu 

kegiatan yang diharamkan oleh Islam. Perempuan dan anak yang seharusnya 

butuh perlindungan dari orang dewasa malah menjadi alat keberuntungan orang-

orang yang berkuasa atas dirinya. 

       Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, 

kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek trafficking yang 
                                                           

5Bagong Suyanti, Masalah Sosial Anak (Jakarta: PT Fajar interpertama Mandiri, 2010),184 
6Merry Magdalena, Melindungi Anak dari Seks Bebas (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia,201o), 458. 
7Muhamad Rifai, Prosiding Kongres Pancasila V1 (Yogyakarta: PT Pusat Studi Pancasila, 

2014), 458. 
 



 

berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi hutang. 

Apabila ditinjau dari aspek sejarah terbukti kebudayaan Yahudi, Romawi dan 

Jerman kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum moderen megenal 

perbudakkan. Bentuk perbudakan dibagi menjadi dua bagian yakni penghambaan 

dan perbudakan dalam rumah tangga. Tentunya praktek ini menimpa kaum 

lemah, terutama kaum wanita dan anak-anak. Dengan demikian kekerasan tidak 

saja berupa hal-hal yang bersifat fisik tetapi juga menyangkut psikis.8 

       Sebagaimana bahwa pendidikan Islam secara etimologi di wakil oleh istilah 

ta’lim dan tarbiyah yang berasal dari kata dasar ‘allama dan rabb sebagaimana 

dalam al-Qur’an, sekalipun konotasi kata tarbiyah lebih luas karena 

menggandung arti memilihara, membesarkan dan mendidik, serta mengandung 

makna mengajar. Sedangkan menurut terminologi adalah usaha mengubah 

tingkah laku invidu dalam kehidupan kepribadian dan kemasyarakatan yang 

dilandasi dengan nlai-nilai Islam.9 

       Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, peneliti 

menganggap penting untuk mengkaji trafficking Dalam Prespektif Pendidikan 

Anak Dalam Islam. 

 

 

                                                           
8AlFatih Suryadilanga, “Trafficking Dalam Hadis dan Perkembangan Dalam Konteks 

Kekinian”dalam Jurnal Musawa, Vol 4, No.3, Oktober 2006, 315. 
9 Agus Zaenul Fitri, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam (Bandung:PT Alfabeta, 2013), 

2. 



 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Islam tentang trafficking? 

2. Bagaimana trafficking dalam prespektif pendidikan anak dalam Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan mendasarkan kepada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang Trafficking. 

2. Untuk mengetahui bagaimana trafficking dalam prespektif pendidikan 

anak dalam Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian teori, ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut ini: 

1. Kegunaan Teoreitis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pendidikan psikologi 

pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian suatau kegiatan yang bermanfaat dalam mengembangkan 

wawasan keilmuan dibidang pendidikan khususnya mengenai masalah 

perdangangan manusia. Kasus trafficking merupakan salah satu kejahatan 

tingkat Internasional untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk 



 

memberikan pengawasan yang ketat dan melakukan parbaikan, monitoring 

dan evaluasi kearah yang lebih baik dan menanggulangi masalah 

perdagangan manusia di Indonesia. Dan diharapkan kepada masyarakat 

untuk mengantisipasi dan ikut memanimalisir tindakan pidana perdagangan 

perempuan dan anak. 

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmia yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebuah sumbernya. Namun 

kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada karena penulis tetarik 

mengangkat tentang trafficking dalam prespektif pendidikan anak dalam Islam 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.10 Penelitian 

melakukan kajian tentang trafficking dalam prespektif pendidikan anak 

dalam Islam. 

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 

Library research (penelitian perpustakaan), dengan mengumpulkan data 

dan informasi dari data-data tertulis baik berupa literatur bahasa Indonesia 

yang mempunyai relevansi dalam penelitian. 

2. Sumber Data 

a. Data Penelitian 

                                                           
10 Lexy J. Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

3. 



 

Data merupakan fakta atau informasi keterangan yang 

dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan 

membuat kesimpulan.11 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber 

dari dokumen, perpustakaan tertulis seperti buku ilmiah dan refensi 

tertulis lainya. 

b. Sumber Data  

1) Data Primer 

Sumber data Primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. 

Adapun sumber data tersebut adalah  

a) Ma’mur, Jamal. Rezim Gender di NU. Yogyakarta: PT Pustaka 

Pelajar. 

b) Ch, Mufidah. Membokar kejahatan Trafficking. Malang: PT 

UIN Maliki Press. 

2) Sumber data ini digunakan menunjang penelahan data-data yang 

dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data.12 Diantaranya 

adalah: 

a) Suyanti, Bagong. Masalah Sosial Anak 

                                                           
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Pustaka Setia,2010),146.  
12 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 10. 



 

b) Irwanto. Perdagangan Anak di Indonesia ILO. 

c) Basri, Rusdaya. Humam Trafficking dan Solusinya Dalam 

Prespektif Hukum Islam 

d) Mufidah. Mengapa Mereka Diperdagangkan Membokar 

Kejahatan Trafficking Dalam Prespektif Islam, Hukum Dan 

Gender 

e) Dani, Abang.“Perdagangan Manusia Humam Trafficking 

Dalam tinjauan Hukum Islam 

f) Ihromi, Omas. Peghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita 

g) Irianto, Sulistyowati. Perempuan dan Hukum 

h) Sihite, Romany. Perempuan Kesetaraan dan Keadilan. 

i) Ridwan. Kekerasan Berbasis Gender 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta 

dokumen yang terkait dengan objek penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kartu data, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, traskip, skripsi, buku dan sebagainya.13Sedangkan 

data yang berkaitan dengan analisis dilacak dari literatur dan penelitian 

yang terbaik. Sumber skunder ini diperlukan terutama untuk mempertajam 

analisis. 

                                                           
13 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatau Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rinke 

Cipta,1996), 234. 



 

4) Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.14 

Untuk sampai prosedur akhir peneliti, maka penulis menggunakan 

metode analisis data untuk menjawab persoalan yang akan muncul sekitar 

penelitian ini. Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder 

diklasifikasikan dan dianalisis sesuai sub bahasa masing-masing. Setelah 

itu dilakukan telaah mendalam terhadap trafficking dengan prespektif 

pendidikan anak dalam Islam dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya 

dengan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, 

dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa 

adanya.15 

Penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berupaya untuk 

mendeskripsikan yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini 

                                                           
14 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004),142. 
15 Lexy J. Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif, 3. 



 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang 

ada.16  

F. Sistematika Pembahasan 

Kajian ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub, masing-masing 

terdiri dari sub yang berkaitan. 

BAB 1 

Terdiri dari pendahuluan, berisi tentang gambaran global dari kajian ini. 

Adapun susunanya adalah latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 BAB 11 

Berisi tentang kajian dan telaah pustaka terdahulu. 

BAB III 

Berisi tentang kerangka yang terinci dari sub bab yang berisi tentang 

trafficking dalam Islam. 

BAB 1V 

Berisi analisis tentang trafficking dalam prespektif pendidikan anak dalam 

Islam. 

BAB V 

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

                                                           
16 Convelo G.Cevilla,dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Islam,1993),5. 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

       Pada hakekatnya pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

jasmani seseorang yang berupa akal dan akhlak sejak dilahirkan hingga dia 

meninggal. Anak yang berkembang sejak dalam kandungan hingga meninggal 

mengalami proses tahap demi tahap. Untuk  itu upaya membina dan 

mengembangkan pribadi anak harus dilakukan melalui pendidikan dengan cara 

bertahap. Karena hanya dengan pendidikan, kemampuan, kematangan dan 

kesempurnaan pribadi anak akan dicapainya17 

1. Pendidikan Anak 

       Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “per” 

dan akhiran ”an” yang mengandung arti “perbuatan.” Istilah pendidikan 

semuala berasal dari bahasa Yunani “paedagogie” yang berati bimbingan 

yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang 

berarti pendidikan. 

Menurut Omar Muhamad al-Toumi al-Syaibani yang telah dikutip oleh 

Suyanto dalam buku Ilmu Pendidikan Islam pendidikan Proses mengubah 

tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, alam dan 

                                                           
17

 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara,2000),11 



 

sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai 

profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. 

       Para tokoh banyak mendefinisikan, diantaranya: 

a) Muhamad Fadhil al-Jamil mengatakan:”Upaya mengembangkan, 

mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan 

nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk 

kepribadian yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, 

perasaan maupun perbuatan. 

b) Muhammad Jave al-Sahlin mengatakan:”Proses mendekatkan manusia 

kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuanya. Dan 

hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan 

pendidkan Islam dengan:”Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh dan mengawasi18 

c) Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar 

membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslim 

kepada nilai pendidikan tazkiyah an-nafs (pensucian diri) dari segala 

kotoran, sehingga memungkinkannya menerima al-hikmah serta 

mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Oleh karena itu, 

makna tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi 

mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan 

                                                           
18 Suyanto, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 25-27. 



 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk 

melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.19  

Dalam al-Qur’an, anak adalah bagian yang penting dalam kelanjutan 

misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Itulah sebabnya, ketika 

menciptakan Adam a.s, Allah tidak membiarkannya dalam kesedihan. Dan 

kemudian menciptakan pendamping Adam, yaitu Hawa sebagai teman hidup 

sekaligus ikatan untuk melahirkan keturunan manusia. Anak-anak yang saleh 

dan berkualitas merupakan generasi penerus kekhalifahan dimuka bumi. 

Karena itu, mereka seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik agar 

menjadi insan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan semesta. Jika 

bumi ini diwariskan pada generasi-generasi yang tidak bertanggung jawab, 

yang terjadi hanyalah eksploitasi alam, kemaksiatan, dan kemungkaran. Hal 

ini akan membawa malapetaka dan nestapa di muka bumi. Pendidikan anak 

merupakan tanggung jawab dan perhatian semua pihak, terutama orag tua dan 

para pendidik. Al-Qur’an sangat menghargai dan mendorong manusia untuk 

selalu meningkatkan kualitas kepribadiannya melalui ilmu dan amalnya. 

Oleh sebab itu, upaya menangani pendidikan secara serius merupakan 

keniscayaan untuk membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas dalam seluruh 

aspek kehidupan, baik perbuatan, pikiran, maupun perasaan.20 
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Pendidikan adalah proses panjang pembentukan kepribadian anak. 

Selanjutnya, tidak sepantasnya orang tua berlaku kasar, memaksa 

kehendaknya, dan bertindak tidak sopan di hadapan anak. Sebab, sekecil 

apapun sikap buruk orang tua akan ditiru anak. Tindakan pemaksaan kepada 

anak bukanlah cara yang dibenarkan dalam pendidikan. 

Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada orang tua. Sebagai 

amanah, kehadiran anak ditengah keluarga harus di syukuri. Salah satu cara 

mensyukuri anak adalah orang tua mau mendidiknya dengan baik agar 

menjadi generaasi yang berkualitas. 

Sebagai orangtua atau pendidik, harus sadar bahwa lingkungan yang 

paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah keluarga, 

disamping lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak sebab keteladanan lebih 

efektif dibanding nasihat berupa ucapan atau memberi pemahaman secara 

mendalam. Keteladanan, dapat mengkaderkan generasi qurani yang kelak 

akan meneruskan cita-cita Islam.21 

 

2. Pengertian Anak  
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Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian 

anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun 

manusia yang belum dewasa.22 

Menurut Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.23 Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-

sungguh. Akan tetapi, sebagai mahkluk sosial yang paling rentan dan lemah, 

ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling 

dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering 

menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.24 

3.    Pendidikan Islam  

Islam secara khusus memiliki penghargaan atas manusia. Tak 

diperkenankan atas alasan apapun manusia memperdaya manusia lainya. 

Islam memerintahkan agar ada proses saling melindungi. Menyelamatkan 

manusia satu itu bahkan diserupakan seolah-olah telah menyelamtkan manusia 

secara keseluruhan. Dalam kejahatan trafficking penting untuk disampaikan 

tentang penghargaan pendidikan Islam pada kemanusiaan. Secara umum 

penghargaan pendidikan islam Sebagai berikut: 

a) Islam menghargai atau menghormati manusia. manusia sebagai mahkluk 

dan hamba Allah ditempatkan sangat terhormat dalam kehidupan di dunia 
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ini, dimulikan Allah, diberi rezeki, diberi fasilitas hidup dan diutamakan 

dari mahkluk yamg lain.  

b) Islam menghindarkan manusia dari kondisi sosial yang timpang. Islam 

mengajarkan hidup yang positif, tidak boleh ada kezaliman, penipuan dan 

tindakan yang merugikan. 

c) Islam melarang berbuat zolim, islam mencelah orang yang menjadikan 

anak perempuan sebagai pelacur, dihisap dan diperlakukan tak manusiawi. 

d) Perintah saling tolong menolong, demikian banyak rambu-rambu etis yang 

diberikan oleh al-Qur’an sebagai basis etis membagun persaudaraan dan 

pergaulan dalam kehidupan ini. Tujuan yang paling utama dalam konteks 

kehidupan adalah untuk menjaga keseimbangan sosial, ketertiban dan 

menghindarkan memperdayai sesama seperti kasus trafficking.25 

Hadis dan al-Qur’an menjadi basis etis dari pendidikan Islam untuk 

membimbing manusia;  

a) Berbuat baik 

b) Memberi manfaat pada orang lain 

c) Saling membantu 

d) Tidak menipu 

e) dan pelanggaran kekerasan dan kezoliman. 
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Berdasar ajaran dan nilai Islam di atas trafficking harus secepatnya 

ditangani dengan baik, selain merupakan kejahatan moral, kejahatan 

kemanusiaan dan juga kejahatan hukum.26 

Intinya dalam prosess pendidikan manusia perlu dibantu agar ia berhasil 

menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah 

memiliki nilai atau sifat kemanusiaanya. Ini menunjukan bahwa tidaklah 

mudah menjadi manusia. Oleh karena itu, sejak dulu banyak manusia yang 

gagal menjadi manusia. Jadi tujuan mendidik haruslah memanusiakan 

manusianya.27 

Oleh sebab itulah keluarga adalah lingkungan pertama yang menjadi 

pangkat atau dasar hidup anak kelak di kemudian hari.28 

Dalam konteks ini, Islam membebankan tanggung jawab keluarga 

(orang tua) terhadap anaknya. Menurut Darajat, tanggung jawab tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a) Memelihara dan membesarkan, termasuk memenuhi semua kebutuhan fisik 

anak. 

b) Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani. 

c) Mendidik dengan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang  

berguna bagi anak dalam mengarungi kehidupan. 
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d) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat29 

4. Tujuan Pendidikan Anak 

Memanusiakan manusia atau membantu manusia menjadi manusia.” 

Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan islam adalah untuk 

menjadi manusia yang baik. Kemudian Marimba mengatakan tujuan 

pendidikan islam adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim. 

Menurut Langgulung tujuan pendidikan adalah tujuan manusia itu 

sendiri, sebagaimana yang tersirat dalam peran dan kedudukannya sebagai 

khalifahtullah dan ‘adullah. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah 

memelihara kehidupan manusia agar dapat mengembang. Dengan demikian 

tujuan pendidikan menurut Langgulang adalah membentuk pribadi “khalifha” 

yang dilandasi dengan sikap ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan 

sebagaimana hamba Allah meraih kebahagian hidup dunia dan akhirat.30 

Menurut Abdurrhama Saleh Abdullah dalam buku educational Theory a 

Qur’anic Outlook, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zayadi, menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan harus meliputi empat aspek, yaitu: 

a) Tujuan Jasmani (ahdaf al-jismiyah). Bahwa proses pendidikan ditujukan    

dalam kerangka mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas 

khalifah fi al-ardh, melalui pelatihan keterampilan fisik.  
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b)  Tujuan Rohani dan agama (ahdap al-ruhaniyah wa ahdaf al-diniyah). 

Bahwa proses pendidikan ditujukan dalam kerangka mmeningkatkan 

pribadi manusia dari kesetian yang hanya kepada Allah semata, dan 

melaksanakan ahklak qurani yang diteladani oleh Nabi SAW sebagai 

perwujutan perilaku keagamaan. 

c) Tujuan intektual (ahdaf al-aqliyah). Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam rangkah mengarahkan potensi intekletual manusia untuk 

menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya, dengan menelah ayat-ayat- 

Nya yang membawa kepada perasaan keimanan kepada Allah. 

d) Tujuan sosial (Ahdaf al-ijtimayyah). Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam kerangka pembentukan kepribadian yang utuh. Pribadi di sini 

tercermin sebagai al-nas yang hidup pada masyarakat yang plural.31 

Agar tujuan pendidikan tersebut bisa tercapai Islam merumuskan agar ia 

dibangun di atas enam pondasi berikut: 

a) Kedudukan pada prinsip perkembangan. Mendidik anak mesti mengacu   

pada fase perkembangan kepribadian dan intelektualisasinya, sebab, 

mustahil anak bisa menyerap segala informasi dan pengetahuan di luar 

kapasitas kepribadian dan intelektualitasnya. 

b) Memperhatikan perbedaan individual antara laki-laki dan perempuan di 

satu sisi, dan individual dalam satu kelompok kelamin di sisi lain, 
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perbedaan tersebut kadang ditemukan dalam perasaan, kemampuan 

intelektual, dan kecenderungan-kecenderungan lainya. 

c) Memperhatikan kematangan watak dan unsur-unsur kejiwaan mental dan 

fisik, serta interaksi keduanya. Kelemahan dalam satu sisi dari unsur 

unsur tersebut dapat mengakibatkan kerusakan disisi lain. Misalnya, lebih 

mengutamakan pendidikan fisik seraya melalaikan pendidikan jiwa. 

d) Memperhatikan bahwa watak manusia tidak murni baik dan tidak murni 

buruk. Allah menciptakan Manusia dengan dua potensi sekaligus yaitu 

baik dan buruk. dalam surat asy-Syams ayat 8. 

       

Artinya:“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya.”32 

 
e) Memanfaatkan elastisitas watak manusia. Manusia memiliki potensi untuk 

meninggalkan kebiasaan lama. Tingkat perubahan dan kesulitan untuk 

melakukan perubahan berbeda tergantung pada umur. 

f) Tercapainya pendidikan sangat dipengaruhi oleh fakor lingkungan. Karena 

itu demi kesuksesan dalam mendidik anak perlu dipilih lingkungan yang 

kondusif, bukan lingkungan yang jahat.33 

5. Kedudukan dan Peran Anak  
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Kedudukan anak dalam al-Qur’an dapat dipahami dari dua  segi yang 

melekat pada dirinya, yaitu: 

a) Anak Sebagai Qurrata a’yun 

Kata qurrata a’yun “Penyenag hati” sebagaimana terungkap dalam Qur’an 

surat al-Furqan ayat 74.34 

                           

         

 
 Artinya:”Dan orang-orang yang berkata,“Ya Tuhan kami, anugrahkanla 

kepada kami pasangan kami dan keturun kami sebagai penyenang 
hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang bertakwa. 

 
b) Anak Sebagai Zuyyinah 

Maksudnya, kedudukan anak adalah seperti hiasan hidup bagi 

orangtuanya sebab kata zuyyinah secara bahasa berarti menghiasi atau 

mempercantik.35 Sebagaimana di jelaskan dalam Surat Al-Imran ayat 

14 yang berbunyi. 
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Artinya:“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kapada 
apa-apa yang diinggin, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-
bintang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenagan hidup 
didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik  
(surga).36 

 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa diibaratkan sebagai perhiasan, 

berarti anak merupakan sumber kecintaan, lazimnya sesuatu yang dicintai, 

maka ia mesti dijaga sepenuh hati. Begitu pula dengan keberadaan anak di 

mata orangtua. 

6. Tahap-tahap Pendidikan Anak 

a) Tahap Pranatal (Sebelum Baiy Lahir) 

Tahap berlangsung sejak proses penumbuh hingga anak lahir, yaitu sekira 

sembilan bulan. Meskipun relatif singkat, proses perkembangan pada tahap ini 

begitu penting. Sebab, pada saat hamil itulah seorang ibu mulai berperan 

dalam mendidik anak. 

b) Tahap Kelahiran Bayi 

Proses pendidikan selanjutnya adalah setelah anak lahir. Sejak itulah fitrah 

ketuhanan mulai ditumbuhkan kembangkan secara bertahap. Fitrah yang 

dimaksud adalah kecenderungan beragama dalam diri anak. Kecenderungan 

ini harus benar-benar dijaga agar tetap lurus, sehingga anak tetap memiliki 

sikap tauhid yang kukuh.37  
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Tahap perkembangan anak dari usia satu tahun hingga usia lima tahun 

atau enam tahun. Perkembangan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1) Belajr memakan makanan keras 

2) Belajar berjalan yang diawali dengan telungkup, merangkak 

3) Belajar berdiri dengan berperangan pada dinding dan kursi. 

4) Belajar berbicara 

5) Belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda bungan. 

6) Belajar mengadakan hubungan emosial. 

7) Belajar membedakan yang baik dan yang buruk38 

a) Tahap Anak-Anak 

Dengan asuhan ibu-bapaknya, baiy yang begitu kecil mugil dapat 

bertumbuh-kembang dan akhirnya menjadi anak-anak. Perkembangan 

fisik dan mentalnya pun mendekati kesempurnaan. Pada saat inilah 

muncul berbagi perkembangan secara pesat, misalnya kemajuan dalam 

hal keterampilan fisik, emosi, sosialisasi, pengertian dan minatnya. 

Masa anak-anak berlangsung antara usia enam sampai 12 tahun dengan 

ciri-ciri utama: 

1) Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok 

sebaya. 
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2) Keadaan fisik yang memungkinkan anak memasuki dunia permainan 

dan pekerja yang membutuhkan keterampilan jasmani. 

3) Memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan 

komunikasi yang luas.39 

b) Tahap Remaja 

Pada tahap remaja, orang tua harus lebih waspada dan hati-hati kepada 

anak-anaknya. Sebab, inilah saat paling kritis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Masa ini, oleh para psikologi, disebut dengan masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Seiring dengan 

pertumbuhan fisik, terutama pada organ seks, perkembangan pola dan 

kejiwaan anak, seperti merasa besar dan inggin dihargai, mempunyai 

dampak yang khusus pada kepribadianya.40 

Untuk menghadapi anak remaja, orangtua harus bijak, pandai, dan 

banyak wawasan. Orangtua perlu memahami apa yang diinginkan anak 

remajanya dan menyampaikan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Sikap 

ini bisa memupukan hubungan interpersonal yang baik antara anak dan orang 

tua, sekaligus menyuburkan proses pendidikan dalam lingkunga keluarga.41 

Adapun tahapan pertumbuhan masa remaja diantaranya yaitu: 
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1) Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya  

yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dengan etika 

moral yang berlaku dalam masyarakat. 

2) Mencapai peran sosial sebagai seorang peria atau wanita. 

Mencapai kemerdekan atau kebebasan emosiaonal dari orang tua dan 

orang-orang dewasa lainya. 42 

c. Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak 

Menyayangi anak merupakan kewajiban orang tua, dan bertanggung 

jawab dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam Islam sangat 

menekankan sikap kasih sayang terhadap anak.  Nabi Muhammad Saw 

bersabda,”Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, ia tidak layak 

untuk mendapat kasinh sayang” HR. Al Buqhari. Oleh karena itu, mendidik 

anak dengan penuh kasih sayang menjadi sangat penting sejak anak masih 

bayi, bahkan sejak dalam kandungan sekalipun.43 

B. Telaah Pustaka Terdahulu 

Adapun hasil karya penelitian kajian pustaka terdahulu diantaranya 

adalah: 

1. Nama: M. Showan, Skripsi UIN SuKa Yokyakarta tahun 2009. 

Judul: Trafficking Perempuan Dalam Hadis (Kajian Ma’anil Hadis) 

Dan rumusan masalah:  
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a. Bagaiman pemahaman dan pemaknaan hadis tentang trafficking? 

b. Bagaiman relevansi pemaknaan jika dihubungkan dengan realita sekarang? 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengkaji lebih jauh tentang 

pemaknaan trafficking dalam prespektif hadis dan pemaknaan kekinianya, 

secara garis dari penelitian ini adalah dari aspek akademik mengharapkan 

mampu memperkaya khazana keilmuan tentang trafficking dan secara 

pragmatik mengharapkan menjadi salah satu rujukan untuk memahami 

petunjuk hadis tentang kejahatan trafficking, sehingga mampu terhindar dan 

tidak terjerumus dalam aktivitas trafficking.44 

2. Nama: Zulfikawati, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 

2015. 

Judul: Tinjauan Kriminologis Perdagangn Orang (Studi Kasus Kota 

Makasar: 2012-2014) 

Rumusan Masalah 

a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perdagangan orang di Kota 

Makasar? 

b. Bagaimanakah penaggulangan terhadap perdagang orang di Kota 

Makasar?  

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sepanjang 

tahun 2012-2014 ada 4 kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota 
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Makasar. Hasil penelitian ini dilapangan, penulis memperoleh beberapa 

kasus, seperti kasus baru-baru ini, polres Makasar menagkap seseorang yang 

diduga kuat sebagai sindikat tindak pidana perdagangan wanita di Kota 

Makasar. Modus operandi yang dimainkan yaitu melakukan perdagangan 

perempuan untuk melayani tamu yang membutuhkan teman kencan untuk 

berhubung seks. Untuk membokar kejahatan tersebut, seorang anggota polri 

melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai lelaki hidung belang 

untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya ditangkap bersama barang 

bukti berupa, 2 paket alat kontrasepsi, 1 buah tas salempang, 1 unit 

handphone, dan sejumlah uang, yang merupakan transaksi disalah satu hotel 

di jln. A. P. Pettarani Makassar.45 
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   BAB III 

ANALISIS TRAFFICKING DALAM PANDANGAN ISLAM 

A. Pengertian Trafficking   

Trafficking adalah sebuah proses perdagangan manusia secara eksploitasi, 

seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk 

pengambilan organ tubuh dan lain-lain.46 

Hasil sidang PBB pada tahun 1994 perdagangan perempuan dan anak 

adalah “Pemindahan orang  melewati batas nasional dan internalisasi secara 

gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara 

dalam trasisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan masuk dalam 

penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga 

tindakan ilegal lainya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti 

pekerja paksa domestik, kawin palsu, pengiriman, penyembunyian, penerimaan, 

pengangkutan, dengan maksud memerlakukan kekerasan.47 

Dalam Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1. UU RI NO.21/2007 tentang 

pemberantasan traffcking adalah tindakan perekrutan, pemindahan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
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ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.48    

Definisi Di atas menunjukan bahwa trafficking mencakup berbagai 

kegiatan pengiriman perempuan dan anak dengan tujuan eksploitasi terutama 

eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual.  

Dalam KUHP dan UU NO. 39/1999 tentang HAM telah disebutkan 

secara eksplisit sebagai berikut: Dalam pasal 65 UU NO. 39/1999 tentang HAM 

pasal 65 menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kegiatan eksploitasi dan pelecehan sosial, penculikan dan perdangan anak.49 

Contoh catatan kasus trafficking adalah: 

1) Disiksa  

Cerita kekerasan dialami TKW asal singaraja (indramayu) yang bernama 

Tunia (22 tahun). Selama 2 tahun bekerja di Abu Dabi, bukan kesenangan 

yang di dapat tetapi dia digerbuki, disiksa sampai lukanya membekas di 

tubuh dan rambutnya habis di cabut. Cerita kekerasan Suneva 20 tahun, asal 

Singaraja Indramayu. Selama 3 tahun kerja di Riyadh, ia mengalami 

beragam kekerasan dan penyiksaan. Suneva mengalami nasib menyedihkan, 

bukan saja dipukuli dan dianiayah, ia tidak boleh sholat bahkan gajinya tak 

                                                           
48 Ibid 
49 Mufidah Ch, Mengapa mereka diperdagangkan (Malang :PT UIN MALIKI PRESSS 

2011), 38. 



 

dibayar.50 Kasusu kekerasan pada anak kecil misalnya pada SV 2 tahun 

(Depok) SV disiksa oleh ayah tiri 

hanya karena korban kesal mendengar tangisan korban. Pasalnya ayah masih 

cape setelah pulang kerja sehingga pelaku menyentil Hidung SV sehingga 

mengalami memar dan luka parah terhadap SV51 

2) Diperkosa  

Kasus pemekorsaan TKW terjadi misalnya pada Inayah 25 tahun (Ambulu 

Losari). Inaya diperkosakan di Arab Saudi. Ia pulang ke Indonesia dalam 

keadaan hamil, tanpa diatar oleh siapapun. Sampai lahir bayi dari 

kandunganya, sampai hari ini masih belum jelas bagaimana kisahnya, 

siapa bapaknya. Sumber terdekat menyebut kemungkinan diperkosa 

majikan. Hari ini anaknya sudah berusia 1 tahun.52 

3) Tidak Digaji 

Kasus ini banyak terjadi pada TKW asal Indramayu dan cirebon Farikha 

19 tahun asal ambulu Losari, selama tiga tahun kerja diArab Saudi tak 

digaji. PJTKI mencoba membantu mengurus tetapi tidak jelas sampai hari 

ini. Endah 19 tahun asal Karang Asem, 2 tahun di Arab Saudi, hanya bisa 

pulang saja. Biaya yang bisa dikeluarkan untuk PJTKI, biaya antar jemput 
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dan biaya selama penampungan tak dapat ditutupi. Bahkan sepulang dari 

Arab Saudi Ia malah menjual tanah warisan dari ibunya.53 

4) Kehilangan Nyawa  

Kasus kematian TKW bukan cerita baru Khususnya TKI di Singapura, 

Arab Saudi atau Korea. Kasus kehilangan dirasak oleh Ali Jahidin 

(Losari). Dimana sudah 14 tahun istrinya Radliyah (37 tahun) tanpa kabar. 

Selama berpergian istrinya pada tahun pertama lancar, surat dan telepon. 

Namun pada tahun berikutnya hubungan dengan majikan memburuk. 

Radliyah inggin meminta pulang kata majikan nati-nanti sampai berlarut-

larut sampai 10 tahun. Sampai akhirnya majikan bilang kalau inggin 

pulang, pulang sendiri saja, Radliyah akhirnya kabur. Sempat ketemu 

dengan tetangga asal Ambulu, suami istri dan sempat ditampung dalam 

keadaan kritis. Diperkirakan ia meninggal sampai sekarang belum pulang 

tak jelas berita dan nasibnya.54 Kasus lain misalnya dialami Wulansari 1,5 

tahun (Bekasi) meninggal dunia ditangan ibu kandungnya sendiri karena 

mengalami luka di sekejur tubuhnya akibat dianiaya oleh siti Khanipah 

(28)  ibu kandungnya sendiri.55 

Dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku trafficking 

suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang sudah menjadi tingkat 

                                                           
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Djamhari, Abdullah Surjaya, “Diduga Dianiaya Balita 1,5 Meninggal Dunia di Tanggan 

Ibu Kandung”, 14 Februhari 2018-20.01 WIB. 



 

nasional. Semua kasus yang berkaitan dengan trafficking semuanya haram 

menurut pandangan Nur Rofiah fatwa Trafficking NU.56 

B. Trafficking dalam Pandangan Islam 

Menurut Ulil Ilegal Luging yang ditulis oleh Budya Munawar dalam buku 

Argumen Islam Untuk Liberalisme menyatakan bahwa kejahatan humam 

trafficking termasuk dalam katagori yang dinamakan oleh agama termasuk dalam 

masalah dan mursalaha.57 Jadi semua perilaku yang bertentangan dengan ajaran 

agama islam yang dapat menyebabkan orang lain menderita tidak diperbolehkan 

secara mutlak. 

Pandangan Fiqih Islam tentang perdagangan manusia merdeka adalah 

mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan Ghoror 

(penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia ada dua jenis yaitu manusia 

merdeka dan manusia budak.58 

Dalam sejarah Islam perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi 

dakwa Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi 

dan menjadikan tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji. 

Dengan demikian Islam menganjur agar menghargai hak, mengasihi, dan berlaku 

adil kepada orang lain. Disamping itu, Allah memerintahkan untuk 

memerdekakan budak. Di sini jelas betapa ajaran Islam mengangkat martabat 
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budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi. Demikian juga dalam pidato 

Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan dihadapan umat di Arafah pada haji 

perpisahan menyatakan “ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu 

adalah suci seperti sucinya hari ini”. Masih di tempat yang sama, beliau juga 

menyampaikan “camkan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-

baiknya kerena kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka 

secara baik.59 Islam mengajarkan untuk saling menghormati antara sesama 

manusia baik itu laki-laki maupun wanita, orang tua maupun yang mudah, agar  

keharmonisan kemanusiaan tetap terjaga. Dan wanita harus dimulikan mulai Ia 

dilahirkan hingga kembali menghadapi Allah Swt. 

Konsep Islam bahwa pengakuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia 

dijelaskan mutlak dan transparan dalam al-Qur’an dan dicontohkan dalam 

perilaku keseharian Nabi Muhamad Saw. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, 

Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong 

manusia untuk memiliki kesadaran dan mampu menjalan hubungan yang 

harmonis huquq al-Allah dan huquq al-Nas. 

Aktivitas pola trafficking yang terjadi misalnya korban tidak 

mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan 

perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk 

mengemukakan pendapatnya secara bebas, tidak mendapatkan hak atas 
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kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil 

pekerjaanya. 

Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudi: 
”Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap  perempuan karena 
mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun 
kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan”.60 

 
Dalam masalah trafficking Ulama bersepakat atas haramnya menjual 

manusia yang merdeka (baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana, maka 

akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka 

yaitu: 

1. Hanafiyah 

a) Abidin Rahimahullah berkata,”Anak Adam dimuliakan menurut 

Syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan 

perang), maka akad dan penjualan serta penyamaanya dengan 

benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak 

diperbolehkan. 

b) Nujaim Rahimahullah berkata dalam Al-Asybah wa Nazharir 

pada akidah ke tujuh,”Orang merdeka tidak dapat masuk dalam 

kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban 

disebabkan ghosabnya walaupun orang merdeka tadi masih 

anak-anak. 

2. Malikiyah  
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a) Al-Hatthab ar-Ru’aini Rahimahullah berkata,”Apa saja yang 

tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual 

menurut ijma’ Ulama, seperti orang merdeka, khamar, bangkai 

dan semisalnya. 

3. Syafi’iyah 

a) Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka  

adalah haram menurut ijma’ Ulama.61 

4. Zhahiriyyah 

Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan 

dagingnya, haram untuk dijual. 

    Menurut Nur Rofiah, fatwa trafficking NU ini ada dua Pertama 

eksploitasi yang dilakukan selama proses perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan penerimaan orang dalam ancaman, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penipuan. 

Kedua mengharuskan semua pihak, pemerintah, toko agama dan masyarakat 

untuk aktif untuk mencegah terjadinya trafficking dan melindungi korban.62 

Proses trafficking bisa dikategorikan sebagai perbudakan zaman 

modern karena korban tidak memiliki usaha atas dirinya sendiri. Para ulama 

melarang perdagangan manusia karena ada kezaliman dan kemaksiatan didalam 

proses trafficking dan itu membahayakan kaum perempuan. 
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 Islam telah mengangkat derajat manusia laki-laki maupun perempuan 

anak-anak maupun dewasa. Orang-orang lemah harus senantiasa di lindungi 

oleh orang-orang yang kuat. Secarah lebih spesifik dijelaskan dalam surat an-

Nur ayat 33 melarang tentang trafficking sebagaimana berbunyinya ayat di 

bawah ini. 

                 

                    

 

Artinya:”Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 
melakukan pelacur, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 
karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. 
Barangsiap memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha 
pengampun, Maha penyayang kepada mereka setelah mereka 
dipaksa.63 

 
Ayat di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. 

Seperti  kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah, 

kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan, 

kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka, haramnya mengeksploitasi 

tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.64 Kemudian untuk menjaga 
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kebersihan umat dari perbuatan keji yaitu zina, Allah melarang keras seseorang 

yang memiliki budak perempuan memperdagangkannya dalam bidang PSK.65 

Contoh dalam kasus ini terjadi pada anak yang bernama Ipah (Siswi 

SMP Gabus, Bangau Indramayu. Ipah adalah anak kelas 1X yang berparas 

cantik dan menarik. 3 tahun yang lalu di sekolahnya kedatangan orang yang 

mengaku petugas dari Dinas Pariwisata sedang mendata anak kelas III SMP 

untuk dijadikan duta wisata. Sekolahpun percaya, karena dilengkapi stempel, 

dan akan bawa ke Jepang. Sesampai di Jakarta Ia diminta mencopot jilbabnya 

kemudian didandani minim busana seksi kemudian disuruh menerima 

menemani tamu-tamu. Ia di kirim ke Jepang dibohongi dijanjikan akan 

dipekerjakan di restoran di Jepang, ternyata jadi penari telanjang.66  Perilaku ini 

menyuramkan masa depan anak dan menghinakan statusnya sebagai perempuan 

di mata manusia maupu dimata Allah. 

Perilaku ini tidak sesuai dengan apa yang ada  dalam Q.S. al-Syuara: 42. 

                    

          

 
Artinya:”Sesungguhnya hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim 

kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa 
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(mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang 
pedih.67 

  
Dan adapun dalam surta al-Nur 33.  

                   

                 

 
 

Artinya:”Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 
melakukan pelacur, sedangkan mereka sendiri menginginkan 
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. 
Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha 
pengampun dan maha penyayang. (kepada mereka) setelah 
mereka di paksa.68 

 
 
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Trafficking 

Jenis jual beli manusia yang sulit diberantas di muka bumi ini adalah jual 

beli anak perempuan untuk keperluan seksul. Bagi penjual anak, bisnis ini 

merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah 

dalam waktu singkat. Bisnis inipun dibungkus dengan sangat rapi bahkan 

menggunakan cara-cara moderen dan terkesan sulit untuk dikenali. 

1) Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang 

dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak 

memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat 

dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk untuk 
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melakukan migran di dalam dan di luar negri untuk dapat menghidupi diri dan 

keluarga mereka. Keinginan untuk meningkatkan  kondisi ekonomi menjadi 

lebih baik dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang 

mengalami eksploitasi misalnya menjadi pengamen, penyemir sepatu, 

pengemis, menjual korba dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi 

orangtua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Faktor ekonomi menjadi 

pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang 

itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi 

sehingga banyak anak yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan 

yang diingginkanya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi 

keluarga.69 

2) Faktor Pendidik 

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak dengan tujuan prostitusi 

atau pelacur adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. 

Rendahnya pendidikan dan buta huruf mengakibatkan mereka tidak mampu 

untuk memahami kotrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti 

dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan 

terhadap anak. Kurangnya pendidikan agama menjadi salah satu faktor utama 

meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi 
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atau pelacur.70 Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang 

keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam 

mengendalikan dirinya, sehingga memudahkan perdagangan untuk merekrut 

anak-anak menjadi pelacur. Ketidakpedulian orangtua terhadap pendidikan 

anak menyebabkan anak menjadi korban perdagangan, dan kurangnya 

pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan agama 

dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang agama 

sehingga kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut. 

sebagaimana tanggungjawab orang tua untuk memberi pendidikan kepada 

anak: 

3) Faktor Penegak Hukum 

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap 

untuk menciptakan, memilihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat 

berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa 

masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegaka hukum tidak terjadi dalam 

masyarakat karena ketidakserasian antara lain kaidah, dan pola perilaku. Oleh 

karena itu permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri.71   
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D. Islam Mengatur atau Menghapus Perbudakan 

Berdasarkan definisi trafficking pada pembahasan di atas, trafficking 

merupakan model baru dari bentuk perbudakan. Dalam literatur Islam ditemukan 

bahwa ketika Nabi Muhammad Saw diutus, salah satu misalnya adalah 

membebaskan manusia dari perbudakan dan ketertindasan.72 Dalam al-Qur’an 

tidak ditemukan ayat yang membolehkan praktik perbudakan, yang ada adalah 

perintah untuk menghapuskan perbudakan. 

Sejumlah istilah macam-macam budak yang terdapat dalam hadis Nabi 

yaitu: 

1) Budak mudabbar ialah budak yang dijanjikan oleh tuanya menjadi 

merdeka setelah tuanya meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang 

diriwayatkan oleh Jabir:  

“Seorang dari kalangan Ansha, hendak memerdekakan hambanya 
setelah mati (Mutaffaq alaih) 
 

2) Budak Mukatab ialah budak yang dapat merdeka dengan membayar 

diri pada tuanya secara mengangsur. Sebagaimana hadis yang 

diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib dari Nabi Saw bersabda: 

”Masih menjadi budak selama masih ada sisa dari angsuranya, 
walaupun satu dirham” (HR. Ibnu Dawud) 
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3) Ummu walad ialah budak perempuan yang mempunyai hasil hubungan 

dengan tuanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibnu 

Abbas, Rasullulah Saw bersabda: 

 “setiap hamba wanita yang mempunyai anak dari majikanya adalah 
menjadi merdeka setelah kematian majikanya” (HR. Ibnu Majjah) 
 

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh Islam dalam menghampus 

perbudakan dan perdagangan manusia yaitu sebagai berikut.73 

a) Anjuran untuk memerdekakan budak sebagai eksperesi kedekatanya 

dengan Tuhan dan mendapat pahala, misalnya disebutkan dalam 

hadis Nabi antara lain: 

1) Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 

”Siapapun orang muslim yang memerdekakan seorang budak 
muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan setiap anggota 
tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuhnya api 
neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut”. (Mutaffaq 
alaih). 
 
Dilihat dari hadis ini menerangkan bahwa siapapun yang 

menolong orang lain dalam kesusahan akan mendapatkan pahala 

dari Allah bahkan akan menjauhkannya dari api neraka. 

Sebagaiman dalm al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2. 

                   

Artinya:”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan 
dan takwa. dan jangan tolong menolog dalam berbuat dosa 
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dan permusuhan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 
sangat berat siksaa-Nya.74 

 
 Dalam tafsir Al-Qurtuby ditegaskan bahwa seorang budak 

yang dalam masa penembusan ini menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar 

dan pendapat ini pula yang dipilih oleh mazhab Imam Malik dan 

lainya, maka bagi seorang imam diperbolehkan membeli seorag budak 

dari harta sedekah kemudian memerdekakannya untuk orang-orang 

Islam maka perwalinya juga diberikan kepada seluruh umat.75  

Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang tetapi model 

penghapusan secara berangsur-angsur terhadap budak, Islam memberlakukan 

lima prinsip pokok yaitu: 

a) Memperlakukan dengan baik sebagaimana orang merdeka. 

b) Dilarang memanggil dengan sebutan budak. 

c) Memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana tuanya. 

d) Mendidiknya dan mengawinkan dengan orang merdeka agar 

keturunanya beralih status menjadi merdeka.76 

E.  Peran Tokoh Agama dalam Penghapusan Trafficking 

       Beberapa LSM yang konsen menagani isu buruh migran mencatat, kejahatan 

trafficking terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Keawaman korban 

trafficking perlu diantisipasi dengan sosialisasi pemahaman dan penyadaran 
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efektif melalui beberapa pendekatan.  Misalnya membudaya yang ada di 

masyarakat berbasis agama seperti Majlis taqlim, jama’ah tahlil, yasinan, 

shalawatan, dan halaqah-halaqah merupakan lahan yang mampu menggerakkan 

dengan cepat program pemberantasan trafficking melalui pendekatan agama. 

       Ulama yang memiliki ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya untuk 

kemaslahatan umat akan menjadi rujukan pemberantasan trafficking. Tokoh-

tokoh informal seperti kiai, da’i, muballigh sebagai figur yang memiliki kharisma 

di depan umat, menjadi faktor positif dalam menjalankan misi dakwa anti 

tarfficking. Karena dalam kultur masyarakat tradisional fatwa ulama seringkali 

menjadi pilihan utama sebagai pijakan dalam melangkah, baik persoalan 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bahkan momen-momen penting seperti 

berangkat keluar negri menjadi buruh migran.77 

       Posisi tokoh agama yang bergulat di tengah-tengah kehidupan umat, 

merupakan sosok yang memahami dengan baik pola komunikasi (da’wah bi al-

lisan), yang mudah dipaham oleh lingkungan umatnya, sehingga pesan-pesan 

untuk menghindari kejahatan tarfficking mudah difahami oleh objek dakwah 

untuk misi penghapusan trafficking.78 

F. Modus Trafficking  

Selama ini modus yang dikembangkan oleh pelaku atau sindikat yang 

memperjual belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa 
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seksual komersial relatif bermacam-macam. Unsur trafficking adalah unsur 

paksaan, penipuan, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan untuk tujuan 

eksploitasi.79 Dan pada umumnya yang menjadi korban trafficking yaitu anak-

anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya 

akibat kerusuhan, pengungsi anak, dan anak-anak korban child abous. Anak-anak 

yang tercabut dari akar budayanya, dan kemudian masuk pada lingkungan baru 

yang keras tanpa perlindungan sosial yang memadai, niscaya mereka sangat 

rawan untuk diperlakukan salah. Bahkan, sering terjadi hanya lewat bujuk rayu, 

anak-anak seperti ini dengan mudah terperdaya dengan terjerumus menjadi objek 

eksploitasi seksual, baik oleh para lelaki pelanggan maupun korban eksploitasi 

yang dilakukan oleh germonya. 

Rasa percaya kebergantungan kepada orang dewasa akan merusak 

perkembangan emosi anak bila tidak ditangani dengan baik. Beberapa hal yang 

terjadi yaitu: 

1) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan yang 

keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. 

2) Betrayel, anak merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya 

mencintai, orang yang menjadi tempatnya berlindung. Yang 

kemudian muncul adalah ketidakpercayaan dan ketakutan pada orang 

lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak 
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pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan, dan hampir semua 

dimensi psikologis kehidupanya. 

3) Stigmatisasi di satu sisi, lingkungan masyarakat yang mengetahui 

sejarah sang anak dapat melihatnya dengan kacamata yang berbeda. 

Disisi lain, anak kemudian mengembangkan gambaran negatif 

tentang diri sendiri. Anak merasa bersalah, malu dan rendah diri.80 

4) Sexsual traumatization, pemaparan seks yang terlalu dini dan secara 

salah dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma 

seksual ada dua bentuk yakni inhibisi seksual, hambatan-hambatan 

untuk tertarik dalam menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, 

obsesi dan perhatian berlebihan terhadap aktivitas atau hal-hal yang 

terkait dengan hubungan seks. Dari uraian diatas menjelaskan sangat 

beragamnya masalah yang terjadi pada korban kekerasan masa anak, 

mulai dari gangguan sosial dan akademik di masa kanak, agresivitas 

sebagai penyaluran kebingungan dan ketidakpercayaan pada 

lingkungan, kegagalan membina hubungan sosial yang sehat, depresi, 

diadopsinya perilaku kekerasan untuk menyelesaikan masalah, 

berbagi masalah seksual dan gangguan psikologi lain.81 

Anak perempuan yang diperdagangkan di kopleks lokalisasi jika berani 

menolak melayani tamu, mereka bukan saja akan diancam atau dianiaya, tetapi 
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terkadang juga dibunuh untuk memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak 

melakukan hal yang serupa.82 

Selain megandalkan bujuk rayu, penipuan dan penculikan paksa yang 

mencemaskan modus lain yang belakangan ini dikembangkan mafia 

perdangangan anak perempuan untuk mencari korban-korban baru adalah 

melalui ilmu gendam. Seperti sering diekspos media massa, korban yang terkenal 

ilmu gendam biasanya bahwa mereka diperdaya oleh pelaku. Seorang anak gadis 

yang tiba-tiba ditepuk lelaki tak dikenal, kemudian diajak bicara panjang lebar, 

tanpa sadar mereka akan pasrah begitu saja diajak pelaku ke manapun termasuk 

di bawa dan diperdagangkan ke luar negri. Dengan bumbu manis berupa janji 

akan dicarikan pekerjaan dengan gaji selangit, niscaya seluruh pertahanan yang 

dimiliki korban akan rontok seketika.83 

Bentuk lain dari praktek perdagangan anak perempuan terselubung yang 

tak kalah mencemaskan adalah pernikahan kontrak atau perkawinan antara 

perempuan lokal dengan wisatawan atau konsultasi asing yang kemudian 

membawa pulang mempelai ke negara asalnya. Walapun tidak diperdagangkan 

atau dikaryakan sebagai PSK, tak jarang terjadi pernikahan antara perempuan 

Indonesia dan wisatawan kemudian berubah menjadi eksploitasi seksual yang 

terselubung. Berbeda dengan penampilan di awal yang tampak penuh kasih 

sayang, pernikahan antara  perempuan dengan wisatawan sering berbuntut 
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dengan kekecewaan karena ternyata Si suami adalah seorang pemabuk, suka 

main kasar, dan sangat mengekang sang istri.84 

G. Bentuk-bentuk Perdagangan Anak dan Perempuan. 

Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi 

korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara paksa, 

untuk kemudian di jadikan budak dalam arti sesungguhnya.85  

Adapun bentuk-bentuk trafficking itu sendiri antara lain: 

1) Penghambaan, keadaan dimana seseorang berada di bawa penguasaan 

seseorang. 

2) Pemilik atau majikan, hilangnya kebebasan pribadi untuk bertindak 

sebagaimana yang dikehendakinya. 

3) Perbudakan, keadaan dimana seseorang terbelenggu dalam 

kehambatan sebagai pemilik seseorang penguasa budak atau suatu 

rumah tangga atau praktek untuk memiliki budak atau metode 

produksi dimana budak merupakan kerja pokok. 

4) Perbudakan seksual, megekploitasi seseorang untuk aktifitas seksual. 

5) Pekerja seks komersial, seseorang yang melakukan tindakan seksual 

untuk memperoleh uang. 

6) Prostitusi anak, prostitusi yang dilakukan anak merupakan salah satu 

bentuk pekerja terburuk bagi anak. 
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7) Prostitusi paksa, memaksa seseorang untuk bekerja sebagai pekerja 

seks. 

8)  Pekerja hiburan, seseorang yang dipekerjakan dibidang jasa layanan 

servise dengan kondisi kerja eksploitatif, porno aksi dan kondisi 

rentan. 

9) Rentan, menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah 

untuk diserang.86 

H. Motif Trafficking 

Berdasarkan pengalaman penculikan dan perdangangan anak yang terjadi 

di tanah air, motif pelaku melakukan penculikan anak relatif beragam. Secara 

garis besar, biasanya motif yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut. 

1) Praktek penculikan anak yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja 

paksa, baik itu disektor industri, sebagai TKI, maupun untuk sekedar 

dijadikan pengemis atau anak jalanan atau di bawa komando seorang 

pereman yang sangar dan jahat. Di berbagi kota besar, sering terjadi 

anak-anak jalanan mengalami penyekapan halus, yakni terpaksa hidup 

di bawa kekuasaan dan “perlindungan” seseorang pereman dengan 

komposasi menyetorkan sebagaian besar penghasilan mereka dari 

mengamen atau mengemis atau pekerjaan lain yang menghasilkan 

uang. Anak-anak yang menjadi korban penculikan dipaksa bekerja di 
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sektor industri, pertanian atau kontuksi dengan bayaran yang rendah 

sekali, sementara disaat yang sama mereka harus bekerja dalam kurun 

waktu yang lama lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 15 jam per 

hari87. Banyak dari anak-anak yang bekerja paksa ini, karena status 

mereka yang ileg al dan tidak dimilikinya dokumen yang sah karena 

sudah dirampas oleh pihak pengusaha atau makelar, terpaksa 

menerima nasib karena ketidakberdayaan mereka. 

2) Praktek penculikan anak sebagai bagian dari modus kriminal untuk 

memperoleh uang besar dalam jangka waktu pendek. Kasus 

penculikan anak untuk meminta uang tembusan dari keluarga korban 

ini tercatat berkali-kali terjadi. Di surabaya misalnya pernah terjadi 

seorang siswa SD Bethel, Frendy (7 tahun) diculik sekelompok lelaki 

bermobil dari halaman sekolahnya di jalan Kutisari dan kemudian 

mereka meminta uang tembusan 10 juta kepada orang tua korban 

dengan ancaman akan dibunuh jika pihak keluarga melapor.  

3) Kasus penculikan dan perdagangan anak untuk dijadikan korban 

kekerasan seksual, baik untuk dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks 

komersial) maupun untuk kepentingan perbudakan yang dibungkus 

dengan kedok perkawainan. Biasanya, akibat tekanan kemiskinan, 

anak-anak perempuan dengan mudah kena penipuan oleh para makelar 

untuk dijual kepada sejumlah lelaki di luar negri sebagai istri yang sah. 

                                                           
87 Ibid, 298. 



 

Namun kehidupan sehari-hari mereka sebetulnya tak ubahnya seperti 

PRT gratisan plus paksaan untuk memberikan pelayanan seksual setiap 

waktu. Kasus penculikan anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai 

PSK sering diungkap oleh dunia massa, dan hingga kini masih banyak 

anak-anak perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan 

karena disekap atau diancam akan dibunuh jika keluar dari rumah 

mucikari.88 

4) Praktek penculikan anak untuk diperjual belikan di luar negri, baik 

untuk dimanfaatkan organ tubuhnya maupun dijadikan anak adopsi 

oleh keluarga tertentu yang mengingginkan anak angkat.89 

I. Jenis-Jenis Kekerasan 

Aksi kekerasan yang sering menjadi di sekitar kita dilihat dari jenisnya 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu:90 

1) Kekerasan Langsung 

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau 

psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini 

adalah semua bentuk pembunuhan induvidu atau kelompok, seperti 

pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan juga semua 

bentuk tindakan paksa dan brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau 

psikologis seseorang pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, 
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penculikan, pemekorsaan, pengenayaan. Semua tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang menganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak 

untuk hidup.91 

2) Kekerasan Tidak Langsung 

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, 

bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan 

hubungan langsung antara korban dan pihak orang, masyarakat atau institusi 

yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.  

3) Kekerasan Represif  

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan 

hidup dan untuk dilindungi diri kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu 

termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti mengekang kebebasan, 

martabat manusia dan kesamaan hak manusia.  

4) Kekerasan Alineatif92 

Kekerasan alineatif merujuk pada pencabutan hak-hak induvidu yang lebih 

tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intektual. 

Pentingnya memasukan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan.93 

5) Viktimisasi Multidimensi 

Korban perdagangan perempuan dan anak pada umumnya diperlakukan 

dengan cara paksa, ditipu disekap dengan bagi unsur kekerasan. Selama 
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penempatan kerja, mereka mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan 

dilanggar hak dan kebebasanya.  

Jual beli perempuan dan anak pada umumnya adalah dengan tujuan 

eksploitasi seksual, mereka banyak yang dipelacurkan untuk kepentingan 

industri seks, pornografi dan untuk berbagi kepentingan lainya dengan 

mengambilkan kepentingan korban dan memperlakukan mereka bukan lagi 

sebagai manusia seutuhnya tetapi cenderung sebagai komoditas.94 

Anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual bukanlah atas dasar 

sukarela, kesadaran penuh dan pilihan, tetapi campur tangan orang dewasa, 

calo, famili, saudara atau bahkan orang tuanya sendiri yang menjerumuskan 

anak terjun kedunia pelacur. Sebelum mereka menjadi pelacur sering kali 

didahului dengan kasus penipuan, penyekapan, dan penculikan. Jika anak 

telah terperosok masuk dunia pelacur akan semakin susah melepaskan diri 

karena telah masuk dalam struktur yang terorganisasi ada kekuasaan germo, 

calo yang bermain, atau bahkan orang tuanya yang justru menjadikan anak 

sumber mencari nafkah. Dengan demikian, anak yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan penuh dari orang dewasa malah dimanfaatkan 

untuk kepentingan orang dewasa.95 
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Uraian di atas mendeskripsikan bahwa dalam lingkaran perdangangan 

perempuan dan anak sebagai korban kejahatan karena ada campur tanggan 

orang dewasa. 

Ulama bersepakat atas haramnya menjual manusia yang merdeka 

(baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap 

tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka yaitu:  

Abidin Rahimahullah berkata,”Anak Adam dimuliakan menurut Syari’ah, 

walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan 

penjualan serta penyamaanya dengan benda adalah perendahan martabat 

manusia, dan ini tidak diperbolehkan. 

Al-Hatthab ar-Ru’aini Rahimahullah berkata,”Apa saja yang tidak sah 

untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ Ulama, seperti 

orang merdeka, khamar, bangkai dan semisalnya.96 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

menjual manusia tidak diperbolehkan dengan alasan apapun karena perilaku ini 

tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Islam mengharamkan trafficking tentu 

bukan tanpa alasan, Sebab disamping kategorikan sebagai kejahatan 

kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia juga 

mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti 

keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan 
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menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun manusia yang ideal. 

Pencideraan nilai-nilai kemanusiaan tersebut berdampak luar biasa dalam 

pencitraan sebuah bangsa. Karena itu, praktik trafficking telah jelas meresahkan 

masyarakat dan menodai umat beragama.97 

Telah dijelaskan diatas bahwa kasus perdagangan manusia merupakan 

hal yang bertentangan dengan moral manusia sehingga perlu adanya solusi 

efektif untuk mengatasi kasus trafficiking ini agar tidak menjadi ancaman yang 

serius bagi keutuhan bangsa kedepannya. karena permasalahan ini memiliki 

dampak yang serius bagi korban yang mayoritas berasal dari kalangan anak-

anak dan perempuan.      
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BAB 1V 

 ANALISIS  TRAFFICKING DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ANAK 

DALAM ISLAM 

 Pendidikan anak berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.98 Pendidikan  

Proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat   dan 

alam sekitarnya.99 

       Menurut Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar 

membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslim kepada 

nilai pendidikan tazkiyah an-nafs (pensucian diri) dari segala kotoran, sehingga 

memungkinkannya menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang 

bermanfaat untuk diketahui.100 

  Anak merupakan mahkluk ciptaan Tuhan Maha Esa wajib dilindungi dan 

dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar. Anak harus dijamin 

hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, 

oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu hak-hak anak dalam 

berbentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berkemanusiaan 

harus dihapuskan tanpa terkecuali. 
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Dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa anak adalah:  

          

Artinya: ”Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia” (Qs.Al-                           
Khafi:46)101 

 

Disebut juga dalam hadis dan ayat al-Qur’an yang lain bahwa pendidikan 

Islam berfungsi untuk membimbing manusia; Berbuat baik, Memberi manfaat 

pada orang lain, saling membantu, tidak menipu dan pelanggaran kekerasan dan 

kezoliman. Jadi di dalam al-Qur’an anak dan perempuan sangat dimulia dan 

dihormat. 

Islam memberikan hak-hak pada anak diantaranya: Memelihara dan 

membesarkan, termasuk memenuhi semua kebutuhan fisik anak, melindungi dan 

menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani, mendidik dengan berbagi 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang  berguna bagi anak dalam mengarungi 

kehidupan dan membahagiakan anak untuk kehidupan dunia dan di akhirat.102 

Selain memenuhi kebutuhan anak dalam islam juga mengatur kedudukan 

anak dalam keluarga.  

Kedudukan anak dalam al-Qur’an dapat dipahami dari dua  segi yang 

melekat pada dirinya, yaitu: Anak Sebagai Qurrata a’yun (penyenang hati, 

kesayangan atau kekasih. Dalam Kamus al-Munjid, bahwa maksud dari qurrata 
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a’yun adalah gembira melihat sesuatu yang menyenangkan. Dan Anak Sebagai 

Zuyyinah (menghias atau mempercantikan diri) 

Namun demikian, Al-Qur’an juga memberi batasan tertentu bahwa 

keberadaan anak bisa menjadi cobaan bagi kedua orangtuanya. Dalam surat al-

Anfal ayat 28. 

                    

Artinya:”Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah    
sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 
benar.”103 

Dari kedudukan anak mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat kasih 

sayang secara sempurnah dari kedua orang tua, orang disekitar dan masyarakat 

sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak dapat melalui proses 

tumbuh kembang secara wajar. Untuk membantu pertumbuhan anak adapun tahap-

tahap pendidikan diantara:  

Tahap pranatal (sebelum baiy lahir) tahap berlangsung sejak proses 

penumbuh hingga anak lahir, yaitu sekira sembilan bulan. meskipun relatif 

singkat, proses perkembangan pada tahap ini begitu penting. Sebab, pada saat 

hamil itulah seorang ibu mulai berperan dalam mendidik anak.  

Tahap kelahiran bayi proses pendidikan selanjutnya adalah setelah anak 

lahir. Sejak itulah fitrah ketuhanan mulai berkembang secara bertahap. Fitrah yang 

dimaksud adalah kecenderungan beragama dalam diri anak. Kecenderungan ini 
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harus benar-benar dijaga agar tetap lurus, sehingga anak tetap memiliki sikap 

tauhid yang kukuh.104  

Sebagaimana Hadits Nabi SAW menegaskan yang artinya: 
”Setiap anak lahir dalam keadaan suci,orang tuanyalah yang menjadikan dia 
Yahudi, Nasrani atau Majusi” ( HR. Ahmad, Thabrni, dan Baihaqi) 
  

A.  Pendidikan Islam 

       Islam memerintahkan agar saling melindungi dan menyelamatkan sesama 

manusia dan tak diperkenankan atas alasan apapun manusia memperdaya manusia 

lainya. Seperti dalam kasus trafficking penting untuk disampaikan tentang 

penghargaan pendidikan Islam pada kemanusiaan. Secara umum penghargaan 

pendidikan Islam sebagai berikut  

e) Islam menghargai atau menghormati manusia. Manusia sebagai mahkluk dan 

hamba Allah ditempatkan sangat terhormat dalam kehidupan di dunia ini, 

dimulikan Allah, diberi rezeki, diberi fasilitas hidup dan diutamakan dari 

mahkluk yamg lain.  

f) Islam menghindarkan manusia dari kondisi sosial yang timpang. Islam 

mengajarkan hidup yang positif, tidak boleh ada kezaliman, penipuan dan 

tindakan yang merugikan. 

g) Islam melarang berbuat zolim, islam mencelah orang yang menjadikan anak 

perempuan sebagai pelacur, dihisap dan diperlakukan tak manusiawi. 

       Perintah saling tolong menolong, demikian banyak rambu-rambu etis yang 

diberikan oleh al-Qur’an sebagai basis etis membagun persaudaraan dan pergaulan 
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dalam kehidupan ini. Tujuan yang paling utama dalam konteks kehidupan adalah 

untuk menjaga keseimbangan sosial, ketertiban dan menghindarkan memperdayai 

sesama seperti kasus trafficking.105  

       Hadis dan al-Qur’an menjadi basis etis dari pendidikan Islam untuk 

membimbing manusia;  

f) Berbuat baik 

g) Memberi manfaat pada orang lain 

h) Saling membantu 

i) Tidak menipu 

j) dan pelanggaran kekerasan dan kezoliman. 

       Berdasar ajaran dan nilai Islam di atas Trafficking harus secepatnya ditangani 

dengan baik, selain merupakan kejahatan moral, kejahatan manusiaan dan juga 

kejahatan hukum. 

       Sebagaimana Muhamad Fadhil al-Jamil mengatakan: Pendidikan upaya 

mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk 

kepribadian yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan. 

       Dari beberapa devinisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa orang 

tua atau pendidik, harus sadar bahwa lingkungan yang paling bertanggung jawab 
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terhadap pendidikan anak adalah keluarga, disamping lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu memberikan keteladanan yang baik kepada 

anak-anak sebab keteladanan lebih efektif dibanding nasihat berupa ucapan atau 

memberi pemahaman secara mendalam. Keteladanan, dapat mengkaderkan 

generasi Qurani yang kelak akan meneruskan cita-cita Islam.106 

       Oleh sebab itu, upaya menangani pendidikan secara serius merupakan 

keniscayaan untuk membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas dalam seluruh 

aspek kehidupan, baik perbuatan, pikiran, maupun perasaan. 

Menurut analisis penulis terjadinya perdagangan anak adalah faktor 

pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta 

huruf mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kotrak perjanjian 

ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini 

menunjang terjadinya perdagangan terhadap anak. Kurangnya pendidikan agama 

menjadi salah satu faktor utama meningkatnya perdagangan terhadap anak 

terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacur.107 

       Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan 

ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan 

dirinya, sehingga memudahkan perdagangan untuk merekrut anak-anak menjadi 

pelacur. Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak menyebabkan anak 

menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk 
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pendidikan formal maupun pendidikan agama dimana hal ini menyebabkan 

keterbatasan pengetahuan tentang agama sehingga kurangnya rasa keimanan pada 

diri anak tersebut. 

B. Kedudukan Anak  

       Kedudukan anak dalam al-Qur’an dapat dipahami dari dua  segi yang melekat 

pada dirinya, yaitu: 

c) Anak Sebagai Qurrata a’yun (Penyenag hati) 

Untuk lebih detailnya komponen makna yang terkandung dalam kata qurrata 

a’yun dijelaskan sebagai berikut.108 An-nafis yang berarti yang bagus, indah, 

amat bahagia. Anak yang menyenagkan adalah anak yang tampan, cantik, 

sehat jasmani dan ruhani serta menyengkan jika dipandang. 

d) Anak Sebagai Zuyyinah (menghiasi atau mempercantik) 

 Sebagaimana dalam Surat Al Imran ayat 14 yang berbuny 

                

               

             

artinya:“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 
kapada apa-apa yang diinggin, yaitu: wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 
bintang-bintang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenagan 
hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik ( 
surga).109 
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       Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa diibaratkan sebagai perhiasan, berarti 

anak merupakan sumber kecintaan, lazimnya sesuatu yang dicintai, maka ia mesti 

dijaga sepenuh hati. Begitu pula dengan keberadaan anak di mata orang tua. 

       Menurut analisis penulis Anak yang menyenangkan adalah anak yang 

memiliki keluhuran budi pekerti, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua, 

memiliki cahaya nur Ilahi yang dapat menerangi masyarakat di mana saja ia 

berada, memiliki wawasan luas, dan pandai dalam hal ilmu pengetahuan.  

       jadi kalau dilihat dari kedudukan anak maka seharusnya orang tua, masyarakat 

dan orang-orang terdekat harus melindungi dan menjaga anak dan tidak 

membiarkan terjerumus dalam kasus perdagangan. 

C. Tahap-tahap Pendidikan Anak 

a) Tahap Kelahiran Bayi 

Proses pendidikan selanjutnya adalah setelah anak lahir. Sejak itulah fitrah 

ketuhanan mulai ditumbuhkan kembangkan secara bertahap. Fitrah yang 

dimaksud adalah kecenderungan beragama dalam diri anak. Kecenderungan ini 

harus benar-benar dijaga agar tetap lurus, sehingga anak tetap memiliki sikap 

tauhid yang kukuh.110  

b) Tahap Anak-Anak 

       Dengan asuhan ibu-bapaknya, baiy yang begitu kecil mugil dapat 

bertumbuh-kembang dan akhirnya menjadi anak-anak. Perkembangan fisik 
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dan mentalnya pun mendekati kesempurnaan. Pada saat inilah muncul berbagi 

perkembangan secara pesat, misalnya kemajuan dalam hal keterampilan fisik, 

emosi, sosialisasi, pengertian dan minatnya. 

       Masa anak-anak berlangsung antara usia enam sampai 12 tahun dengan 

ciri-ciri utama: 

4) Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki 

kelompok sebaya. 

5) Keadaan fisik yang memungkinkan anak memasuki dunia 

permainan dan pekerja yang membutuhkan keterampilan jasmani. 

6) Memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, 

dan komunikasi yang luas.111 

c) Tahap Remaja 

Pada tahap remaja, orang tua harus lebih waspada dan hati-hati kepada 

anak-anaknya. Sebab, inilah saat paling kritis dalam pembentukan kepribadian 

anak. Masa ini, oleh para psikologi, disebut dengan masa peralihan dari masa 

kanak-kanak menjadi dewasa. Seiring dengan pertumbuhan fisik, terutama 

pada organ seks, perkembangan pola dan kejiwaan anak, seperti merasa besar 

dan inggin dihargai, mempunyai dampak yang khusus pada kepribadianya.112 

       Untuk menghadapi anak remaja, orangtua harus bijak, pandai, dan banyak 

wawasan. Orang tua perlu memahami apa yang diinginkan anak remajanya dan 
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menyampaikan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Sikap ini bisa 

memupukan hubungan interpersonal yang baik antara anak dan orang tua, 

sekaligus menyuburkan proses pendidikan dalam lingkunga keluarga.113 

       Adapun tahapan pertumbuhan masa remaja diantaranya yaitu: 

1) Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang      

berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dengan etika moral yang 

berlaku dalam masyarakat. 

2)  Mencapai peran sosial sebagai seorang peria atau wanita. 

3) Mencapai kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orang tua dan 

orang-orang dewasa lainya. 114 

D. Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak 

       Menyayangi anak merupakan kewajiban orang tua, dan bertanggung jawab 

dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam Islam sangat menekankan 

sikap kasih sayang terhadap anak.  Nabi Muhammad SAW bersabda: 

”Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, ia tidak layak untuk mendapat 
kasinh sayang” (HR. Al Buqhari) 
 
        Oleh karena itu, mendidik anak dengan penuh kasih sayang menjadi sangat 

penting sejak anak masih bayi, bahkan sejak dalam kandungan sekalipun.115 

       Dari analilis ini, peneliti meyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam itu harus 

dikembangkan sejak usia dini bahkan dalam masa prenatalpun sudah ada anjuran 
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untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perilaku 

anak dan sikap keluarga. Akan tetapi, akhir-akhir ini terjadi penyimpangan 

perilaku trafficking  yang memperlakukan anak tidak sewajarnya. Ini yang menjadi 

momok masyarakat jika tidak ada pencegahan,  upaya yang dilakukan pihak 

berwajib. Penulis berharap perilaku trafficking menjadi perhatian serius dan 

adanya upaya untuk memberantaskan tindakan tercela ini baik orang tua, keluarga, 

masyarakat, maupun pihak yang berwajib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1) Trafficking adalah Tindakan perekrutann, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, dengan tujuan untuk 

bekerja sebagai pelacur, dan tenaga kerja. Faktor-faktor terjadinya trafficking 

adalah ekonomi, pendidikan dan penegak hukum. Pandangan Islam tentang 

perilaku tarfficking adalah seluruh para ulama bersepakat bahwa perilaku 

trafficking secara keseluruhannya haram hukumnya karena didalam ada unsur 

kezoliman dan kemaksiatan. Dan tidak boleh memperlakukan kejahatan 

trafficking Sebagai yang dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 33. Peran toko 

agama dalam menghapus tarfficking adalah Posisi toko agama yang bergulat 

di tengah-tengah kehidupan umat, merupakan sosok yang memahami dengan 

baik pola komunikasi (da’wah bi al-lisan), yang mudah dipaham oleh 

lingkungan umatnya, sehingga pesan-pesan untuk menghindari kejahatan 

tarfficking mudah difahami oleh objek dakwah untuk misi penghapusan 

trafficking. 

2) Pendidikan islam adalah Proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat, alam dan sekitarnya, dengan cara pengajaran 



 

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat. Prosess pen didikan manusia perlu dibantu agar ia berhasil 

mejadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah 

memiliki nilai atau sifat kemanusiaanya. Ini menunjukan bahwa tidaklah 

mudah menjadi manusia. Jadi tujuan mendidik haruslah memanusiakan 

manusia. 

B. Saran 

       Jenis jual beli manusia yang sulit diberantas di muka bumi ini adalah jual beli  

anak terutama anak perempuan untuk keperluan seksual. Bisnis ini pun dibungkus 

dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan 

sulit untuk dikenali.   

1) Diharapkan kepada tokoh Agama membudayakan apa yang ada di masyarakat 

berbasis agama seperti majelis taqlim. jama’ah tahlil, yasinan, sholawatan dan 

halaqah-halaqah merupakan lahan yang mampu menggerakkan dengan cepat 

program pemberantasan trafficking melalui ulama yang memiliki ilmu dan 

mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat sebagai rujukan 

pemberantasan trafficking. Posisi tokoh agama yang bergulat di tengah-tengah 

kehidupan umat, merupakan sosok yang memahami dengan baik komunikasi 

dakwah yang mudah dipahami oleh lingkungan umatnya, sehingga pesan-

pesan untuk menghindari trafficking mudah dipahami oleh objek dakwah 

untuk misi penghapusan trafficking. 



 

2) Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dengan 

melakukan sosialisasi kepada masyakat khususnya masyarakat yang berada 

diberbagai pelosok-pelosok desa tentang apa yang dimaksud dengan tindak 

pidana perdagangan manusia serta aturan-aturan yang telah ada lebih 

dipertegas lagi tanpa ada kesan ditutup-tutupi, sehingga masyarakat tidak 

mempunyai anggapan negative dengan kinerja pemerintah. 

3) Diharapkan kepada masyarakat untuk saling melindungi dan menjaga dari 

motif trafficking dan selalu menjaga hubungan sosialisasi sehingga tidak ada 

perpedaan dalam berpendapat. 
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