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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada 

sejak jaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Perbudakan berkembang 

seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan 

akan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Pada masa 

itu perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, yang dapat terjadi 

terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan 

sebagai praktik jahat atau tidak adil.1 

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian 

luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Perdagangan orang 

terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu 

perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara 

Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. 

Maraknya perdagangan orang sekarang ini berawal dari semakin 

meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-

anak. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki 

menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai 

penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, di antaranya yang 

dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, 

                                                             
1 Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan 
Pencegahannya, Jakarta, Sinar Grafika, hal 2 
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perubahan pembangunan dari pertanian ke industri, serta krisis ekonomi yang 

tidak berkesudahan. 

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan 

jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak dari krisis 

multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah 

dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi 

bisnis global yang telah memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya. 

Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan 

kualitas dan kuantitasnya. Bahkan sekarang ini lebih marak korban tindak 

pidana perdagangan orang berasal dari kalangan anak-anak. 

Sejak awal, perdagangan orang telah di kriminalisasi dalam hukum di 

Indonesia. Perdagangan orang disebutkan secara eksplisit dalam KUHP 

sebagai berikut. 

Pasal 297 KUHP menyatakan, “Perdagangan wanita (umur tidak 

disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, 

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.2 

Walaupun pedagangan telah dinyatakan secara eksplisit dan telah 

dikriminalisasi, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan di dalam 

Pasal 297 KUHP, sehingga dalam prakteknya pasal ini sulit untuk digunakan. 

Di samping itu, pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban 

dan saksi-saksi, serta kompensasi untuk korban.  

                                                             
2 Lihat Pasal 297 KUHP 
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Untuk itu Pemerintah dan DPR RI  mensahkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (selanjutnya disebut UUTPPO). Dalam UUTPPO tersebut tidak hanya 

untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang, namun juga melindungi anak yang menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang. Karena anak juga korban tindak pidana 

perdagangan orang yang paling rentan, maka UUTPPO juga memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang. 

Pada Pasal 5 UUTPPO menyebutkan: 

 “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk 
dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.3 
 
Selain Pasal 5, UUTPPO juga menyebutkan pelindungan hukum bagi 

anak pada Pasal 6 yaitu: 

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)”.4 
 

                                                             
3 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
4 Ibid, Lihat Pasal 6 
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Selain itu pula UUTPPO juga memberikan kekhususan bagi anak 

yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kekhususan itu dapat 

dilihat pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. 

Pasal-pasal ini digunakan untuk melindungi kepentingan anak yang 

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena kepentingan anak 

yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang harus diperhatikan 

agar tidak membebani anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. 

Ketentuan dalam UUTPPO bukan hanya memberikan perlindungan 

terhadap anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan, tetapi juga 

memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk hak yang dapat diterima, 

sebagaimana diatur dalam Bab V mulai Pasal 43 sampai dengan 54, yaitu 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbagai perlindungan  terhadap 

saksi dan korban antara lain: 

a. Hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43) 

b. Hak dirahasiakan identitasnya (Pasal 44) 

c. Hak mendapatkan Restitusi (Pasal 48 sampai dengan Pasal 50) 

d. Hak rehabilitassi (Pasal 51 dan 52) 

Namun berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi 

semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang 

bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga pada proses 

pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensi dan berkualitas. 
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Hal ini mengingatkan bahwa pada dasarnya anak adalah bagian yang sangat 

penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan 

bangsa. 

Dalam beberapa kasus dipaparkan bahwa masih banyak tindak pidana 

perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kasus paling 

anyar terjadi di Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse dan Kriminal 

Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara yang membidangi Remaja, 

Anak, dan Wanita menggagalkan aksi kejahatan perdagangan manusia pada 3 

Desember 2012. Polisi menangkap tersangka MR (30) dan dua remaja putri di 

hotel di Jalan Cirebon, Medan yang akan dijual kepada lelaki hidung belang. 

KN (17) dan AKDR (17) yang masih berstatus pelajar itu dijual kepada para 

pria buaya dengan tarif Rp 700 ribu. 5 

Kasus perdagangan manusia di Tanah Air tak selalu berdiri sendiri. 

Beberapa kasus bahkan terkait dengan mafia human trafficking internasional. 

Data International Labor Organization (ILO) 2002 menyebutkan, sekitar 1,2 

juta anak diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahunnya. 

Kecenderungannya tiap tahun terus meningkat. Di Indonesia, dari data 

Komnas Perlindungan Anak 2004 saja tercatat ada 200 sampai 300 ribu kasus 

perdagangan anak. Yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia menjadi negara 

pemasok terbesar perdagangan anak di bawah usia 18 tahun untuk kawasan 

Asia Tenggara. Anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai PSK.6 

 
                                                             
5 Vincent Hakim dan Muhammad Ali, 2012, “Kaleidoskop: 6 Catatan Kriminal 2012” 
http://news.liputan6.com/read/475553/kaleidoskop-6-catatan-kriminal-2012#nogo, 8 januari 2012 
6Ibid 
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Sedangkan menurut laporan UNICEF Tahun 2013 yang disampaikan 

oleh Anne Lutkes pimpinan UNICEF Jerman di Berlin, “bahwa bisnis 

perdagangan anak diperkirakan bernilai milyaran Euro. Saat ini lebih dari 25 

persen korban perdagangan manusia yang berhasil ditemukan adalah anak-

anak dan remaja. Dua pertiga dari jumlah itu adalah anak perempuan”.7 

Beberapa modus yang belakangan kerap dipakai para pelaku kejahatan 

human trafficking untuk menjaring mangsanya adalah melalui jejaring sosial, 

semisal facebook. Tengok saja sejumlah kasus yang terjadi di Jombang, Jawa 

Timur. Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LPPA) Jombang 

menangani kasus raibnya Dwi Endah Suhartini gadis berumur 18 tahun warga 

Desa Sambongdukuh, Jombang Kota. Remaja putri yang baru tamat SMA ini 

hilang sejak 22 November 2012.8 

Selain itu dari beberapa kasus yang terjadi justru ada orang tua 

kandung yang tega menjual anaknya atau anaknya dijadikan sebagai korban 

perdagangan orang. Beberapa orang tua melakukan tindakan tersebut antara 

lain berdalih karena keadaan ekonominya terhimpit dan membutuhkan uang 

untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan anaknya sendiri. 

Menurut Kismi Dwi Astuti, “Tingkat pendidikan yang rendah, jeratan 

ekonomi, hingga kondisi sosial budaya menjadi akar masalah maraknya kasus 

trafficking yang banyak menimpa perempuan dan anak.”9 

 
                                                             
7 CSF/AS, 2013, “Perdagangan Anak Meningkat Drastis”, http://www.dw.de/perdagangan-anak-
meningkat-drastis/a-16513290, 20 April 2013 
8 Vincent Hakim dan Muhammad Ali, loc.cit 
9 Kismi Dwi Astuti, 2011, “Kepiluan Korban Trafficking Di Dalam dan Luar Negeri”, 
http://www.pikiran-rakyat.com/node/165914, 6 Oktober 2012. 
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Jeratan ekonomi dan kondisi sosial budaya selalu menjadi alasan 

pembenar yang klasik bagi para orang tua untuk memperkerjakan anaknya 

hingga anak dieksploitasi sendiri oleh orang tuanya. Dalam artikelnya pula, 

Kismi Dwi Astuti menjelaskan 

Sebagai anak yang tidak ingin disebut pembangkang, dan tidak ada 
pilihan lain, si perempuan pun akhirnya memilih jalan tersebut. Meski, 
banyak pula pelaku trafficking yang melakukan penipuan dengan 
iming-iming uang atau kehidupan yang lebih layak. Kasus ini juga 
yang terjadi pada kasus kawin kontrak yang terjadi di beberapa 
wilayah seperti Puncak dan daerah pelosok di Cianjur.10 

 
Padahal seharusnya upaya perlindungan terhadap anak yang paling 

utama adalah dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Peran orang tua dan 

keluarga sangat besar, karena orang tua merupakan orang terdekat dari anak 

tersebut, sehingga anak merasa mendapatkan perlindungan yang layak. 

Apabila orang tua sudah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap 

anaknya, maka anak akan terancam dari bahaya secara umum. Ancaman bagi 

anak bukan hanya berupa tindak kekerasan dari luar rumah, tetapi anak dapat 

pula menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang sekarang ini 

sedang marak terjadi. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan pemenuhan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi. 

                                                             
10 Ibid 
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Selain peran dari orang tua, sekolah seharusnya juga menjadi tempat 

yang dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap anak yang kondisi 

rumah atau keluarganya tidak harmonis. Apabila anak tidak mendapatkan 

perhatian yang layak, anak tidak harus turun ke jalanan untuk mendapatkan 

perhatian yang tidak di dapatnya di rumah, melainkan mendapatkan perhatian 

dari pihak sekolah. 

Menurut Ketua Hotline Pendidikan Jatim Isa Ansori 

Sejatinya sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menjadi 
tempat aman bagi anak-anak yang rentan eksploitasi. Waktu efektif 
komunikasi anak, lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Karena 
itu, mari kita bangun penyelamatan anak agar tidak tereksploitasi 
dengan memberikan penguatan terhadap anak melalui sekolah. 
Jadikan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, 
sekolah yang mampu memahami apa yang jadi keresahan dan 
kegelisahan.11 

 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, maka dilakukan penelitian 

tentang Pengaturan Perlidungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai 

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah merupakan suatu hal 

yang sangat penting, karena akan memberikan arah dalam membahas 

permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih 

mendalam dan terarah sesuai sasaran yang telah ditentukan dan akan 

                                                             
11 Windhi Ariesman, 2012, “Anak-Anak Surabaya Rawan Jadi Korban Trafficking”, 
http://www.centroone.com/news/2012/02/2r/anak-anak-surabaya-rawan-jadi-korban-trafficking/, 6 
Oktober 2012. 
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memberikan arah pembahasan yang jelas pada masalah yang akan diteliti. 

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak 

sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ? 

2. Apa implikasi hukum pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak 

sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Karena sekarang ini banyak anak yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum 

terhadap hak anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum pengaturan 

perlindungan hukum terhadap hak anak korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

 

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini 

akan memberikan kegunaan dan manfaat: 

1. Kegunaan, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum 

pidana di Indonesia, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada 

anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sehingga melalui 
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penelitian ini dapat diketahui upaya untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak. 

2. Manfaat, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk tugas akhir dalam 

menyelesaikan studi kesarjanaannya. Juga bermanfaat bagi masyarakat 

untuk memberikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang 

khususnya kepada anak-anak generasi penerus bangsa, selain itu 

bermanfaat bagi para penegak hukum agar lebih waspada terhadap tindak 

pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya adalah anak-anak. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Analisa Yuridis Normatif Upaya 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Perdagangan ini merupakan suatu penelitian hukum dengan 

menggunakan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.12 

 

2. Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

 

                                                             
12 Tim Fakultas Hukum, 2012, Pedoman Penulisan Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang, hal 18 
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a. Bahan Hukum Primer 

adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif/peraturan perundang-undangan13, yaitu: 

 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) KUHP dan KUHAP. 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak. 

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban. 

9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

 

                                                             
13 Ibid, hal 19 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

adalah bahan hukum yang mendukung dan akan memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer14, terdiri dari: 

1) Berbagai tulisan dari pakar hukum pidana yang berkaitan dengan 

perdagangan orang dan perlindungan anak, yang dituangkan 

dalam bentuk buku, paper/makalah serta tulisan-tulisan ilmiah 

lainnya. 

2) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

perlindungan anak dan perdagangan orang, baik dari prespektif 

hukum maupun non-hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder15, terdiri dari: 

1) Kamus Besar bahasa Indonesia 

2) Kamus Hukum 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum berupa Studi Dokumen yaitu mempelajari berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan penulisan dan juga Studi Pustaka yaitu 

mempelajari berbagai buku yang berkaitan dengan penulisan ini. 

                                                             
14 Ibid 
15 Ibid 
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan ini adalah 

analisa isi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, lalu 

analisa perbandingan terhadap bahan hukum primer yang disebutkan di 

atas dengan bahan hukum sekunder dan juga perbandingan pada norma 

yang ada di masyarakat, selanjutnya dengan teknik analisa kesesuaian 

atau keselarasan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

serta norma-norma yang hidup di masyarakat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penulisan yang baik, maka penulis membuat 

sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan tugas akhir skripsi 

ini: 

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang 

penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

perdagangan orang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan/manfaat, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Akan mengemukakan mengenai 

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Anak sebagai 

Korban Kejahatan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum 

Perdagangan Orang, Asas-asas Perundang-undangan 
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BAB III. PEMBAHASAN. Bab ini membahas hasil penelitian dan 

analisanya, terutama pembahasan tentang pengaturan perlindungan hukum 

terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan implikasi 

hukum pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

BAB IV. PENUTUP. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan 

dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran terhadap hasil penelitian 

agar lebih bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


