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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional yang dilakukan di 

Indonesia berupaya untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur, material maupun spritual, 

sehingga pembangunan  yang dilakukan haruslah 

berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang 

sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.1 

Pembangunan nasional telah menghasilkan 

banyak kemajuan, antara lain dengan  meningkatkan 

berbagai fasilitas kehidupan, seperti terbentuknya 

jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat 

ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya. Meskipun 

telah banyak kemajuan yang dicapai selama 

pembangunan jangka panjang pertama dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi masih 

banyak pula tantangan atau persoalan. Dalam bidang 

hukum  terjadi perkembangan yang kontroversial, di 

satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, 

sarana dan prasarana hukum menunjukan 

                                                           
1 UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen 

Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, 

Juni 2002, Hal 2. 
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peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi 

dengan peningkatan integritas moral dan 

profesionalitas aparat hukum, kesadaran hukum, mutu 

pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilam 

hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum 

belum dapat diwujudkan.2 

Pembangunan yang dilaksanaan terkesan hanya 

berorientasi kepada pembangunan fisik dibandingkan 

dengan pembangunan Sumber Daya Manuusia (SDM),  

sebagai contoh bahwa pembangunan sumber daya 

manusia masih tertinggal dibandingkan dengan 

pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti 

belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan 

bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan 

anak-anak yang putus sekolah, pelayanan kesehatan 

yang belum merata serta maraknya aktivitas 

perdagangan manusia.  

Perdagangan manusia (human trafficking) 

merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya 

telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek 

perdagangan manusia. Secara normatif, aturan hukum 

telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi 

perdagangan manusia. Akan tetapi perdagangan 
                                                           
2 TAP MPR RI. No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara. 
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manusia masih tetap berlangsung khususnya yang 

berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Banyak 

informasi yang disampaikan melalui media massa 

(media cetak maupun elektronik) yang berkaitan 

dengan maraknya bentuk-bentuk eksploitasi dan 

manipulasi terhadap perempuan dan anak.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan 

Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) tahun 2009, 

dapat dilihat perkembangan kasus perdagangan  

manusia di Indonesia periode 2004-2009.3  

Data di atas diketahui bahwa jumlah korban 

perdagangan dewasa mengalami peningkatan pada 

tahun 2006 adalah 496 dan 510 tahun 2008. 

                                                           
3http://menegpp.go.id/V2/index.php/datadaninformasi/perlindun

gan-anak , diakses tanggal 29 November 2011. 

http://menegpp.go.id/V2/index.php/datadaninformasi/perlindungan-anak
http://menegpp.go.id/V2/index.php/datadaninformasi/perlindungan-anak
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Sedangkan perdagangan anak meningkat pada tahun 

2006 adalah 129 dan 334 tahun 2007.  Dan pada 

tahun 2008 Komisi Nasional (KomNas) perlindungan 

Anak4 menerima pengaduan 507 anak korban 

eskploitasi seksual komersial anak (ESKA) dan 

meningkat pada tahun 2009 menjadi 836. Peningkatan 

angka ini cukup memprihatinkan. Modusnya, selain 

tipu muslihat, janji-janji untuk dipekerjakan, tetapi 

juga berkembang modus baru yakni penculikan dengan 

pembiusan yang dilakukan bagi anak-anak remaja 

pada saat pergi dan pulang sekolah.5 Dan tahun 2010, 

Komnas Anak menemukan 405 kasus perdagangan 

anak yang dijual untuk eksploitasi seksual. Selain itu, 

Komnas Anak juga menerima 7 kasus soal bayi yang 

diperdagangkan dengan kedok adopsi melalui klinik 

persalinan.  

Sementara itu, International Organization for 

Migration (IOM) telah mengidentifikasi dan memberikan 

bantuan bagi 3.339 korban perdagangan orang 

sepanjang 3 tahun terakhir (data Maret 2005-

Dessember 2008). Hampir 90% diantaranya adalah 

perempuan, dan lebih dari 25% diantaranya anak 

                                                           
4 Majalah Gatra No.8 Tahun XVII, 29 Desember 2010-5 Januari 

2011, hal 148. 
5 http://www.komnaspa.or.id/Komnaspa/Artikel.html, Catatan 

Akhir Komnas Perlindungan Anak tahun 2009, diakses tanggal 21 

Desember 2010. 

http://www.komnaspa.or.id/Komnaspa/Artikel.html
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perempuan  yang memang paling rentan untuk 

diperdagangkan.6 Data tersebut tentu saja tidak 

mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, 

karena perdagangan orang adalah jenis underreported 

crime. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang 

tidak mempunyai kesempatan melaporkan kasusnya ke 

kepolisan atau merasa takut melaporkan kasus yang 

menimpanya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sekurang-

kurangnya ada tujuh modus operandi yang paling 

sering ditemukan, yatu :7 

1. Eksploitasi buruh migran 
TKW/TKI yang dijanjikan pekerjaan sebagai 
pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, 

pelayan toko, pekerja pabrik, atau pelayan 
restoran. Lalu dikirim dan diterima oleh agen di 

negara tujuan. Di negara tersebut korban 
dipekerjakan layaknya seperti budak, tidak 
mendapatkan haknya sebega pekerja seperti gaji 

dan waktu istirahat, tidak boleh meninggalkan 
tempat kerja ditambah dengan siksaan fisik, 
psikologi, maupun seksual. 

 
2. Eksploitasi prostitusi 

Calon tenaga kerja dijanjikan bekerja sebagai 
pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, 
pelayan restoran, pengasuh anak dan sebaginya, 

ternyata dilacurkan baik didalam maupun diluar 

                                                           
6 International Organization for Migration (IOM), Fenomena 

Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, 

November 2008, hal 7. 
7International Organization for Migration (IOM), Penegakan Hukum 

dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 2009. Ha 16. 
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negeri. Koban mengalami penipuan, dijerat 
utang, dipaksa melayani sejumlah lak-laki dan 
dilarang meninggalkan lokalisasi sebelum 

membayar sejumlah besar uang yang dianggap 
utang kepada mucikari, maka korban tidak dapat 
berbuat apa-apa. 

 
3. Kerja paksa 

Lelaki dewasa dan anak ditawari pekerjaan di 
perkebunan, pabrik kayu, atau sebagai pekerja 
bangunan di luar negeri, dan dijanjikan 

mendaptkan gaji tinggi dan fasitas mess yang 
disiapan oleh perusahaan. Sesampainya dilokasi 

kerja, ternyata korban dipaksa bekerja tanpa gaji 
dan istirahat yang cukup, dilarang meninggalkan 
tempat kerja dan tidak mendapatkan tempat 

tinggal yang layak. 
 

4. Training atau pelatihan 

Anak-anak yang dikirim ke luar negeri dengan 
alasan training atau pelatihan ternyata kemudian 

dipaksa bekerja dihotel, restoran, di kapal 
nelayan, dan jermal tanpa gaji dan waktu 
istirahat yang cukup. Korban ditipu dengan 

alasan sebagai duta budaya, ternyata kemudian 
dilacurkan atau dipaksa menjadi penari erotis. 

 
5. Penculikan 

Anak perempuan remaja diculik saat pulang 

sekolah lalu dibius dan dipindahkan untuk 
kemudian dilacurkan. Pembiusan yang sering 
terjadi terhadap perempuann dewasa, biasanya 

dikendaraan umum. 
 

6. Pengantin pesanan 
Korban djanjikan untuk dinikahkan dengan 
warga negara asing namun kemudian oleh 

suaminya dijadikan mEbantu rumah tangga atau 
bahkan dilacurkan. 
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7. Kawin kontrak 
Korban dikawin kontrak dan dieksploitasi sebagai 
prostitusi oleh suaminya. 

Indonesia pernah menjadi sorotan dunia 

internasional, ketika pemerintah Amerika dalam 

laporan tahunan tentang perdagangan orang (tahun 

2002), menempatkan indonesia ke dalam Tier III atau 

negara yang tidak memenuhi standar minimal 

penanganan perdagangan orang dan tidak melakukan 

usaha-usaha yang signifikan dalam meresponnya.8 

Pada tahun itu Megawati selaku Presiden 

mengeluarkan surat keputusan  presiden RI No. 88 

tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang 

salah satu tujuan kuncinya adalah untuk mendorong 

dan atau menyempurnakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, 

khususnya perdaganan perempuan dan anak. 

Masalah perdagangan orang seperti fenomena 

gunung es, mengingat data yang sebenarnya jauh lebih 

besar dari yang dilaporkan. Perdagangan  orang 

menjadi masalah global yang aktivitasnya didasari 

                                                           
8 Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika 

Serikat, Kantor untuk memonitor dan memerangi Perdagangan 
Orang.Departement of State Office to Monitor and Combat 

Trafficking in Persons in June 5, 2002. http:// www.state.gov /g / 

tip/rls/tiprpt/2002/10680.htm 

http://www.state.gov/
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prinsip high profit low risk.9 Fenomena perdagangan 

manusia khususnya perempuan dan anak atau dikenal 

dengan istilah Trafficking bukanlah merupakan hal 

yang asing lagi dewasa ini. Trafficking dalam edisi 

kedelapan Black’s Law Dictionary adalah to trade or 

deal in goods, illicit drugs or other contraband.10 

Perdaganan manusia ini diartikan sebagai suatu 

fenomena perpindahan orang atu sekelompok orang 

dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian 

dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi.  

 Sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdaggangan Orang (UU PTPPO) diterbitkan, 

larangan praktek perdagangan orang sudah diatur 

dalam produk hukum nasional, diantaranya:  

1. Pada pembukaan UUD 1945, alinea ke 4, 

Pancasila, sila kedua yaitu : kemanusiaan yang 

adil dan beradab, menunjukan bahwa 

perbudakan tidak dimungkinkan, apabila 

berdasarkan Pasal 28 ayat (1) negara menjamin 

“hak untuk tidak diperbudak” (amandemen ke-2, 

tanggal 18 agustus 2000). 

2. Pasal 297 Kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP). Perdagangan wanita dan perdagangan 
                                                           
9 http://www.kabarbisnis.com/read/2817137, Kasus Perdagangan 

Manusia Semakin Memprihatinkan, diakses  4 Januari 2011. 

10 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, 

West Publishing Company., St. Paul Min, 1979, hal. 1534. 

http://www.kabarbisnis.com/read/2817137
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anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 

Pasal ini memberikan sanksi yang terlalu ringan 

dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita 

korban akibat kejahatan perdagangan orang. 

3. Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) “Barang siapa dengan biaya sendiri atau 

biaya orang lain menjalankan perniagaan budak 

atau melakukann perbuatan perniagaan budak 

atau dengan sengaja turut serta secara langsung 

atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan 

tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 12 tahun. 

4. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak menentukan larangan 

memperdagangkan, menjual, atau menculik anak 

untuk diri sendiri atau untuk dijual. 

 

Akan tetapi  Undang-Undang yang ada tidak 

menjelaskan pengertian perdagangan orang. Atas 

berbagai kelemahan Undang-Undang dan ketentuan 

yang telah ada sebelumnya, maka dibutuhkan Undang-

Undang khusus yang dapat menyediakan landasan 

hukum materiil dan formil sekaligus. Dimana Undang-

Undang ini harus memuat pengertian yang jelas dan 

tegas tentang perdagangan orang yang meliputi 
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tindakan, cara, atau tujuan eksploitasi yang terjadi 

dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan 

dalam wilayah maupun diluar wilayah suatu negara, 

baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. 

Dengan demikian, terbitnya UU PTPPO adalah suatu 

keharusan. 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan 

kejahatan kemanusiaan yang serius yang sifatnya 

mendesak. Hal  ini disebabkan beberapa alasan 

berikut:11 

1. Perdagangan orang dianggap sebagai “industri 
paling menguntungkan” dibandingkan dengan 

kejahatan terorganisir lainnya, seperti trafficking 
of drug and arms. Hal ini menyangkut manusia 

yang diperlakukan sebagai “komoditi” yang bisa 
didaur ulang. Artinya, korban dieksploitasi, 
disiksa dan diperlakukan  tidak manusiawi 

berulangkali untuk meningkatkan keuntungan 
pelaku.  

2. Perdagangan orang adalah “modern day slavery,” 
artinya pelaku memangsa pihak yang berada 

dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, 
fisik maupun emosional. Pelaku menggunakan 

cara-cara modren untuk memperlakukan 
manusia layaknya budak. 

3. Perdagangan orang adalah bentuk pelanggaran 
“Hak Asasi Manusia”. Korban tidak diberikan hak 
dasarnya sebagai manusia, seperti hak untuk 

bebas bergerak, hak atas standart hidup yang 

                                                           
11 Op-Cit. IOM Indonesia. Hal. 18.  
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layak termasuk cukup pangan, sandang dan 
papan, hak atas tingkat hidup untuk kesehatan 
dan kesejahteraan diri. 

4. Perdagangan orang adalah kejahatan yang 
terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara 
konvensional melalui bujuk rayu para sponsor 

sampai cara-cara modern., misalnya melalui 
iklan-iklan di media cetak atau elektronik. Pelaku 

mengorganisir kejahatan dengan membangun  
jaringan dari daerah/negara asal korban samapi 
ke daerah/negara tujuan. 

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan 

dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era 

modern dan merupakan dampak krisis 

multidimensional yang dialami Indonesia. Perdagangan 

orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional  

yang merendahkan martabat bangsa dan negara. 

Dimana korban diperlakukan  sebagai komoditi yang 

dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali.  Hal ini 

merupakan masalah global yang sangat serius  dan 

bahkan telah menjadi bisnis global yang telah 

memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan 

belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi 

perempuan dan anak yang dieksploitasi. 

Perempuan dan anak  lebih rentan menjadi 

korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh : 

1. perempuan dianggap paling cocok untuk 
pekerjaan dalam produksi yang “labour intensive” 
dan pekerjaan disektor informal yang terkenal 
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dengan rendahnya upah, pekerjaan biasa, 
kondisi pekerjaan yang penuh dengan resiko, dan 
tidak adanya kewajiban untuk membuat  

kesepakatan dan perjanjian kerja;  
2. peningkatan permintaan akan pekerja dari luar 

negara untuk peran domestik dan pengasuhan, 

serta kurangnya/tidak adanya sistem pengaturan 
yang mendukung;  

3. berkembangnya industri miliaran dollar dalam 
bidang seks dan hiburan; 

4. ciri kejahatan trafficking yang nyaris tanpa resiko 

dan keuntungan yang besar, ditambah 
kurangnya      kehendak dan kesadaran serta 

kesulitan aparat penegak hukum untuk 
mengadili pelaku trafficking termasuk pemilik/ 
pengelola perusahaan/lembaga yang menerima 

/memanfaatkan korban trafficking; 
5. mudahnya mengontrol dan memanipulasi 

perempuan yang rentan; 

6. kurangnya akses akan sistem hukum yang 
menjamin perlindungan, bantuan, dan ganti rugi 

bagi korban trafficking; 
7. devaluasi hak asasi manusia perempuan dan 

anak.12 

 

Negara bertanggungjawab untuk memberikan 

perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak 

menjadi korban atau dirugkan dari perbuatan melawan 

hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran 

bersama seluruh penyelenggara negara, masyarakat 

dan aparat penegak hukum, untuk peduli terhadap 

orang yang menderita, terlanggar haknya, atau menjadi 

                                                           
12 Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, Trafficking Perempuan dan 
Anak (Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus : Sulawesi 
Utara), Convention Watch Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, 

hal 65. 
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korban dari perbuatan sewenang-wenang dan tidak 

manusiawi dari orang lain merupakan keharusan. 

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 

dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana 

perdagangan orang.  

Sementara itu, menurut Arif Gosita pengertian 

korban adalah sebagai berikut: 

“Korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 
orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita. Mereka dapat individu atau kelompok 

baik swasta maupun pemerintah.”13 

Sedangkan menurut Muladi, sebagaimana 

dikutip oleh Suryono Ekatama,et al, yang dimaksud 

korban adalah seseorang yang telah menderita 

kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang 

rasa keadilannya secara langsung telah terganggu 

                                                           
13 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, 

Jakarta, 2004. Hal 64. 
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sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran 

kejahatan.14 

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan 

bagian tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi 

manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan 

bagian tak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. 

Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut telah 

terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan 

perlindungan hukum terhadap korban. Dalam 

kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada 

hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan 

anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk 

hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) 

atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat 

langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap 

orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis 

kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara 

berkewajiban untuk menegakannya tanpa terkecuali. 

Deklarasi PBB  mengenai Basic Principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power itu 

sendiri telah diadopsi oleh Majelis Umum tanggal 29 

Nopember 1985 (General Assembly Resolution 40/34), 

dan itu mencerminkan adanya kemauan kolektif 

masyarakat internasional untuk memulihkan 

                                                           
14 Suryono Ekatama, et.al, Abortus Provocatus Bagi Korban 
Perkosaan, UAJ, Yogyakarta, 2000, hal. 176. 
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keseimbangan antara hak-hak fundamental tersangka 

dan pelaku, dan hak-hak serta kepentingan korban. 

Adanya deklarasi tersebut didasarkan atas suatu 

filosofis bahwa korban harus diakui dan diperlakukan 

secara memadai atas dasar kemanusiaan. Karena itu, 

korban berhak akses terhadap mekanisme pengadilan 

dan mendapatkan ganti rugi yang tepat terhadap 

kerugian yang dideritanya. Di samping itu, korban juga 

berhak untuk menerima bantuan khusus yang 

memadai yang berkaitan dengan trauma emosional dan 

masalah-masalah lain yang disebabkan oleh terjadinya 

penderitaan yang menimpa diri korban.  

Upaya  memberikan perlindungan hukum kepada 

korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya 

pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan 

hak-hak korban yang terimplementasi dalam Pasal 43 

sampai Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. 

Khusus mengenai tanggung jawab pelaku terhadap 

korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam 

Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Adapun ketentuan-

ketentuannya adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 48, menyebutkan bahwa setiap korban 

tindak pidana perdagangan orang atau ahli 

warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi 

berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan 
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atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk 

tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

dan/atau kerugian lain yang diderita korban 

sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi 

tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus 

dalam amar putusan.  

 
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan 

restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan 

kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh 

penyidik bersamaan dengan penanganan tindak 

pidana yang dilakukan. Penuntut umum 

memberitahukan kepada korban tentang haknya 

untuk mengajukan restitusi, selanjutnya 

penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian 

yang diderita korban akibat tindak pidana 

perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. 

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban 

untuk mengajukan sendiri gugatan atas 

kerugiannya.15 

2. Pasal 50, dalam hal pelaksanaan pemberian 

restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi 

sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) 

hari korban atau ahli warisnya memberitahukan 

                                                           
15 Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan 

memberikan surat peringatan secara tertulis 

kepada pemberi restitusi, untuk segera 

memenuhi kewajiban memberikan restitusi 

kepada korban atau ahli warisnya. Apabila  surat 

peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 

(empat belas) hari, pengadilan memerintahkan 

penuntut umum untuk menyita harta kekayaan 

terpidana dan melelang harta tersebut untuk 

pembayaran restitusi. Dan jika pelaku tidak 

mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai 

pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) 

tahun. 

3. Pasal 51, korban berhak memperoleh rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan 

reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang 

bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik 

maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan 

orang. Permohonan korban dapat diajukan 

kepada Pemerintah melalui menteri atau instansi 

yang menangani masalah-masalah kesehatan 

dan sosial di daerah setelah korban melaporkan 

kasus yang dialami kepada Kepolisian. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu hak 

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah hak 

untuk memperoleh restitusi. Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 , sudah mempertegas mengenai hak 

restitusi, di Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007 

menyatakan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti 

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang 

diderita korban atau ahli warisnya. Artinya restitusi 

lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku 

terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang 

dilakukan si pelaku. Sasaran utamanya adalah 

menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. 

 
Menurut Gelaway, ada beberapa keuntungan restitusi, 

yaitu : 

1. Meringankan penderitaan korban; 

2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang 

akan djatuhkan; 

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 

4. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi 

masyarakat dalam bentuk tindakan balas 

dendam. 

Berdasarkan yang dikemukan oleh Gelaway tersebut 

dapat dikatakan bahwa restitusi sebuah perlindungan 
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hukum bagi korban dan sekaligus sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga 

kepentingan korban dan kepentingan pelaku 

diperhatikan secara seimbang. 

Sejak diimplementasikannya UU No. 21 tahun 

2007 ini, sudah ratusan perempuan dan anak menjadi 

korban. Hal ini diperkuat data IOM (International 

Organisation for Migration) yang memperkirakan 3840 

korban perdagangan orang, 82 persen diperdagangkan 

ke luar negeri, 18 persen diperdagangkan di dalam 

negeri. Angka ini merupakan fenomena gunung es, 

mengingat tidak semua korban melaporkan kasusnya 

ke lembaga atau aparat penegak hukum, masih ada 

yang beranggapan bahwa permasalahan ini merupakan 

aib bagi keluarga. Dari data tersebut tidak satu kasus 

pun yang dicantumkan hak restitusi sebagai hak 

korban yang diamanatkan dalam UU No. 21 Tahun 

2007, mulai dari tingkat Kepolisian saat membuat 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Jaksa Penuntut 

Umum saat membuat Dakwaan dan Penuntutan hingga 

putusan Pengadilan oleh Hakim. Hanya  ada satu 

kasus perdagangan orang yang dikabulkan hak 

restitusi yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang No.Reg 1663/Pid/B/2008/PN TK, atas nama 

terdakwa Fitriyani Binti Muradi. Tidak terlalu besar 

angkanya yaitu 10 juta rupiah, namun putusan ini 
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setidaknya menjadi bahan pembelajaran bagi aparat 

penegak hukum di Indonesia untuk mencantumkan 

hak restitusi ini menjadi bagian hak korban dalam 

menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan 

orang.16 

Dalam menanggulangi serta memberantas maraknya 

aktivitas perdagangan perempuan dan anak sudah 

saatnya apabila berbagai komponen masyarakat 

sekarang ini bekerja sama untuk menemukan solusi 

dan mengatasinya. Upaya perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui 

pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, 

perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap 

terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak 

hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan 

perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun 

pria, karena setiap orang memilik kedudukan yang 

sama di depan hukum (equality before the law). 

Dari uraian-uraian diatas menunjukan bahwa sangat 

diperlukan perlindungan hukum terhadap perempuan 

dan anak sebagai korban perdagangan manusia. 

                                                           
16http://www.analisadaily.com/news/RestitusiKorbanTraffickingya
ngterabaikan 
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Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum  yang 

memadai terhadap perempuan dan anak, khususnya 

dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia di 

tengah-tengah semakin menipisnya sikap tegang rasa 

dan hormat-menghormai antar sesama warga 

masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang  Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam 

penulisan tesis ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusan terhadap kasus 

perdagangan perempuan dan anak. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan   dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan gambaran mengenai pengaturan 

perlindungan hukum terhadap perempuan dan 

anak  korban perdagangan manusia. 
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2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusan terhadap kasus  

perdagangan perempuan dan anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, 

baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan 

dalam bidang Ilmu Hukum. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya referensi dan literatur 

kepustakaan tentang perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia; 

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan, pedoman, atau 

landasan teori hukum penelitan sejenis untuk 

tahap berikutnya; 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai salah 

satu sumber informasi bagi praktisi di bidang 
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perlindungan perempuan dan anak, dan untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan  hukum 

terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia sehinga dapat 

merumuskan langkah-langkah konkret. 

 

E. Landasan Teori 

Adapun yang menjadi landasan teori dalam 

penulisan tesis ini adalah : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon17, bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif. Perlindungan hukum yang preventif  

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang 

bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan. 

 

Perlindungan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. 

                                                           
17 Phillipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 

Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. Hal 2. 
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perlindungan hukum bagi masyarakat adalah 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat yang berdasarkan kepada 

pancasila dan prinsip negara hukum yang 

berdasarkan pancasila. Dalam merumuskan 

prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat 

(di Indonesia), landasan pijak adalah pancasila 

sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. 

Menurut Satjipto Raharjo18, perlindungan hukum 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. 

 

Konsep Perlindungan Hukum 

Perlindungan  hukum adalah proses dilakukannya  

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-

aturan hukum secara nyata. Ditinjau dari sudut 

subyeknya, perlindungan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum, yang melibatkan 

semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. 

                                                           
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

2000. Hal 54. 



25 
 

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, perlindungan 

hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegak hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan 

penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan 

daya paksa. 19 

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat 

bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan 

konsep-konsep recthsstaat dan the rule of law. Konsep 

pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia memberikan isinya, sedangkan rechthsstaat 

dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan 

demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah 

“rechtsstaat” dan “the rule of law”.20 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai 

bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis 

dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang 

diberikan kepada pihak yang menderita kerugian 

sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang 

dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi 

                                                           
19 Apeldoom.L.J.Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993. Hal 6. 
20Satjipto Rahardjo, Op-Cit., hal 20. 
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adalah “kompensasi lebih bersifat keperdataan yang 

timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh 

masyarakat atau merupakan bentuk 

pertanggungjawaban masyarakat atau negara, 

sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul 

dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh 

terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban 

terpidana. Rehablitasi adalah pemulihan kondisi 

semula baik fisik maupun psikis dan sosial.21 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 

pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua 

makna, yaitu: 

a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum 

untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, 

(berarti perlindungan HAM atau kepentingan 

hukum seseorang); 

b. dapat dartikan sebagai “ perlindungan untuk 

memperoleh jaminan/santunan hukum atas 

penderitaan/kerugian orang yang telah 

menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik 

dengan “penyantunan korban”). Bentuk 

santunan itu dapat berupa pemulihan nama 

                                                           
21 Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan antara Norma dan Realita, ed. 1, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, 

hal.166-167. 
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baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 

batin (antara lain dengan pemanfaatan), 

pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan 

sebagainya. 22 

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap 

korban kejahatan, terkandung pula beberapa azas 

hukum yang memerlukan perhatian. Adapun azas-azas 

yang dimaksud sebagai berikut: 

a. asas manfaat. 

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi 

tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun 

spiritual) bagi korban kejahaan, tetapi juga 

kemanfatan bagi masyarakat secara luas, 

khususnya dalam upaya mengurangi jumlah 

tindak pidana dan serta menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

b. asas keadilan. 

Penerapan asas keadilan dalam upaya 

melindungi korban kejahatan tidak bersifat 

mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan kepada 

pelaku kejahatan. 

 
                                                           
22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 61.  
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c. asas keseimbangan 

Selain memberikan kepastian dan perlindungan 

terhadap kepentingan manusia, tujuan hukum 

juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang terganggu pada keadaan 

semula (restitutio in integrum), asas 

keseimbangan memperloh tempat yang penting 

dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 

d. asas kepastian hukum 

Asas ini dapat memberikan pijakan hukum yang 

kuat bagi aparat penegak hukum pada saat 

melaksanakan tugasnya dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum bagi korban 

kejahatan.23  

 

2. Teori Viktimologi 

Viktimologi berasal dari bahasa Latin ‘viktima’ 

berarti ‘korban dan ‘logos’ yang berarti ilmu, 

adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji 

permasalahan korban beserta segala aspeknya.24 

Menurut “The Declaration of Basic Principles 

of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power”, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang 

dimaksut dengan korban (victim) adalah orang-
                                                           
23 Op-Cit, hal 164. 
24 C. Maya Indah,  Perlindungan Korban Suatu Perspektif 
Viktimologi dan Kriminologi, Salatiga : Widya Sari press. 2010. Hal 

14. 
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orang yang secara individual atau kolektif, telah 

mengalami penderitaan, meliputi penderitaan 

fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian 

ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak 

asasi, yang meliputi keluarga langsung korban, 

orang-orang yang menderita akibat melakukan 

intervensi untuk membantu korban yang dalam 

kesulitan atau mencegah viktimisasi.25 

Perspektif viktimologi dalam mengkaji 

korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan 

masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan 

para anggota masyarakat tidak menjadi korban 

dalam arti luas. Sebagimana dikemukakan 

Mendelsohn bahwa : ... that victimology should be 

a separate and autonomous science, should have 

its own institutions and should be allowed to 

develop for the well-being and progress of 

humanity.  Hal ini sejalan dengan pemikir 

viktimologi seperti Elias ataupun Separanovic 

memberikan kajian viktimologi untuk 

mengedepankan wawasan hak-hak asasi 

manusia maupun dari sisi penderitaan manusia 

                                                           
25 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, 

Jakarta, 2004. Hal 46. 
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/ human suffering guna lebih mengekspresikan 

‘the right to life, freedom and security’. 26 

3. Teori Tujuan Hukum 

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Jadi tujuan diciptakannya hukum 

adalah untuk kepentingan kehidupan 

masyarakat agar lebih tertib, teratur, damai dan 

sejahtera. Pemikiran tujuan hukum seperti itu 

telah dimulai sejak zaman Yunani hingga 

sekarang ini. 

Pemikir Yunani yang untuk pertama 

kalinya bicara masalah tujuan hukum adalah 

Aristoteles. Filsuf ini melihat realita bahwa  

secara alamiah manusia adalah binatang politik 

(zoon politikon) atau makhluk bermasyarakat. 

Dimana tujuan hukum  adalah untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik. 27 

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan 

hidup secara damai, dimana hukum 

menghendaki perdamaian dan keseimbangan. 

Dengan terciptanya perdamaian di dalam 

                                                           
26 Ibid, hal 19-20. 
27  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Imu Hukum,  Jakarta: 

Kencana, 2009. Hal. 107-108. 
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masyarakat diharapkan kepentingan manusia 

akan terlindungi.28  

Tentang tujuan hukum, terdapat beberapa 

pendapat sarjana yang patut untuk dikemukakan 

yaitu : 

a. Prof. L.J. van Apeldorn menyatakan bahwa 

tujuan hukum adalah mengatur pergaulan 

hidup manusia secara damai.  Dimana 

hukum diharap mampu menjaga dan 

mempertahankan kepentingan, baik yang 

menyangkut harta benda, kehormatan, jiwa 

maupun kemerdekaan secara adil bagi tiap-

tiap orang dalam masyarakat. Keadilan yang 

dijaga hukum adalah keadilan yang sesuai 

dengan porsi seseorang (proporsional). 

b. Prof. Soebekti menjelaskan bahwa tujuan 

hukum adalah melayani kehendak negara 

yakni mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam melayani 

tujuan negara, hukum akan memberikan 

‘keadilan’ dan ‘ketertiban’ bagi masyarakat. 

c. Prof. van Kant, menurutnya tujuan hukum 

adalah menjaga kepentingan tiap-tiap 

manusia supaya kepentingan-kepentingannya 
                                                           
28 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 

Yogyakarta : Liberty, 2007. Hal 77. 



32 
 

tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, 

akan dicegah terjadinya perilaku main hakim 

sendiri (eigenrichting) terhadap orang lain, 

karena tindakan itu dicegah oleh hukum. 

d. Prof. Mochtar Kusumaadmadja menjelaskan 

bahwa tujuan hukum untuk menjaga 

ketertiban. Ketertiban ini merupakan hal 

yang pokok (fundamental) bagi pembentukan 

masyarakat yang teratur aman dan tertib, 

dimana tujuan hukum untuk keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut 

masyarakat pada zamannya.29 

e.  Dr. O. Notohamidjojo. S.H. 

 Tujuan hukum untuk mendatangkan tata  

dan damai dalam masyarakat, menjaga 

supaya manusia diperlakukan sebagai 

manusia, memanusiaka manusia dalam 

segala hakekat dan relasinya merupakan 

tujuan yang terakhir dan yang paling mulia 

bagi hukum. 4 norma penting dalam 

menggembalakan hukum, yakni: 

1. Kemanusiaan : menuntut manusia 

diperlakukan sebagai manusia. 

2. Keadilan : keadilan adalah kehendak 

ajeg dan kekal untuk memberikan 

                                                           
29 Wasis, SP, Pengantar Ilmu Hukum, Malang : Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2002. Hal 22. 
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kepada orang lain  apa saja yang 

menajdi haknya (ulpianus). 

3. Kepatutan hal wajib dipelihara dalam 

pemberlakuan Undang-Undang dengan 

maksud untuk menghilangkan 

ketajamannya, guna pergaulan hidup 

manusia. 

4. Kejujuran : yurist memelihara kejujuran 

dalam dirinya dan menjauhkan diri dari 

perbuatan curang dalam mengurus 

perkara.30 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan 

hukum, terdapat  teori  yang menjelaskan segi-segi 

penting diperlukannya hukum bagi komunitas 

kehidupan masyarakat. Teori-teori tersebut adalah : 

a. Teori Etis 

Menurut teori etis hukum semata-mata 

bertujuan keadilan.  Tujuan hukum 

ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang 

yang dinilai etis. Adil atau tidak adil, benar 

atau tidak benar yang berada pada sisi batin 

seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. 

Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap 

                                                           
30 C. Maya Indah, Paper, Refleksi Pemimkiran O.Notohamidjojo,  
http: // repository.library.uksw.edu/bitstream//PAPER C.MayaIndahS._Refleksi 
Pemikiran   0. Notohamidjojo 

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/PAPER_C.May
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batin orang menjadi ukuran untuk 

menentukan warna keadilan dan kebenaran. 

Teori ini di dikembangkan oleh Geny. 

 

b. Teori Utilitas  

Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham. 

Menurut teori ini, hukum akan memberi 

jaminan kebahagiaan yang sebesar-besarnya 

bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-

banyaknya (the grestest good of the greatest 

number). Pada hakekatnya menurut teori ini 

tujuan hukum adalah manfaat dalam 

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan 

yang terbesar bagi jumlah orang yang 

terbanyak dan beorientasi pada kepastian 

hukum, keadilan dan daya guna. 

Berdasarkan teori diatas perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak sebagai korban 

perdagangan manusia sangat diperlukan. Sudah 

saatnya korban dilindungi hak-haknya terhadap segala 

aktivitas yang hendak mengekploitasinya secara ilegal 

yang pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk 

perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak 

Asasi Manusia  merupakan suatu hak yang melekat 

pada manusia, yang diperolehnya sejak lahir, dan 

pemberian Tuhan yang tidak dapat dikurangi. Sudah 
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seharusnya negara menjamin dan memberikan 

perlindungan hukum kepada perempuan dan anak 

korban perdagangan manusia dengan  mengutamakan 

apa yang menjadi hak-hak korban. 

F. Metode Penelitian  

 

Penelitian hukum adalah suatu  proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab isu 

hukum yang dihadapi.31 

Penelitan hukum dilakukkan untuk mencari 

pemecahan atas isu yang timbul. Oleh karena itu, 

penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam 

kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang 

dicapai adalah untuk  memberikan preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi32. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut:  

 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan cara 

pendekatan yuridis normatif.33 Pendekatan 

                                                           
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana:Jakarta, 

2009. Hal. 35. 
32 Ibid, hal. 41. 
33 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2009, hal. 45. 
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yuridis adalah pendekatan yang memakai kadah-

kaidah serta perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian 

terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian 

terhadap sistematika hukum; (3) penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan 

horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah 

hukum.34 

 

2. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan 

oleh penulis adalah: 

a. Pendekatan undang-undang (statute 

approach).  

Pendekatan undang-undang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.35  

b. Pendekatan kasus (case approach) 

                                                           
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 
‘suatu tinjauan singkat’, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 

14.  
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana: 

Jakarta, 2006, hal. 93. 
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Pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan tetap.36 Kasus yang 

digunakan oleh penulis adalah 3 (tiga) kasus 

perdagangan manusia yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (permanent legal force). 

Kajian pokok di dalam pendekatan kasus 

adalah ratiodecidendi atau reasoning. 

 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut; 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas, yang terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.37 

Berikut ini peraturan perundang-undangan 

yang digunakan: 

 

                                                           
36 Peter Mahmud Marzuki. Ibid.,, hal. 94. 
37 Peter Mahmud Marzuki. Ibid.,, hal.141 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) 

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Saksi dan Korban; 

d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak; 

Putusan hakim berkekuatan hukum tetap 

(permanent legal force) yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap perempuan dan 

anak yaitu : 

1) Putusan Kasasi No. 1325 K/PID.SUS/2009. 

2) Putusan Kasasi No.1997 K/Pid.Sus/2009. 

3) Putusan Kasasi No. 880 K/Pid.Sus/2009 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yakni berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum tersebut meliputi 

buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, 

komentar-komentar atas putusan-putusan 
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peradilan.38 Dalam penelitian, penulis 

menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal 

hukum dan komentar atas putusan pengadilan 

yang terkait dengan perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia. 

 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

lebih lanjut mengenai bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 

a) Kamus besar Bahasa Indonesia, Penerbit 

Balai Pustaka, Jakarta; 

b) Black’s Law Dictionary; 

c) Kamus Hukum. 

 

4. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan 

hukum dilakukan dengan Penelitian 

kepustakaan, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. melakukan inventarisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan penggalian berbagai asas-asas 

dan teori hukum yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti; 

                                                           
38 Loc. cit 
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c. melakukan kategorisasi  hukum dalam 

hubungannya dengan permasalahn yang 

diteliti; 

d. mencari kasus-kasus yang diperoleh 

pengadilan, internet dan mass media yang 

berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

Selanjutnya, dari data yang diperoleh akan 

penulis klasifikasi berdasarkan pada permasalahn 

yang ada. Kemudian, data tersebut dianalisis 

sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan 

yang ada. Adapun metode yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah kualitatif, sehingga pada 

akhirnya dapat diketahui pengaturan perlindungan 

hukum terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis  

adalah sebagai berikut: 

 

Bab I  Pendahuluan  

Dalam bab ini akan dibahas  tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjaun Pustaka  

Pada bab ini akan membahas tentang : 

a. Perdagangan Manusia : sejarah perdagangan 

manusia di Indonesia, pengertian perdaganan 

manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi 

perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, 

Unsur-unsur perdagangan manusia. 

b. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan 

Manusia : pengertian perlindungan hukum bagi 

korban perdagangan dan viktmologi.   

c. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban 

Perdagangan Manusia berdasarkan KUHP, UU 

No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, dan 

UU No. 23 Tahun 2002. 

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis.  

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan 

mekanisme penanganan perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak korban perdagangan 

manusia dan penerapan pengaturan perlindungan 

hukum terhadap perempuan dan anak korban 

perdagangan manusia berdasarkan 3 Putusan yaitu: 
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a. Putusan MA No. 1325 K/Pid.Sus/2009 

b. Putusan MA No. 1997 K/Pid.Sus/2009 

c. Putusan MA No. 880 K/Pid.Sus/2009 

 

Bab IV Penutup 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan 

dari hasil analisis dan saran atau masukan 

mengenai perlindungan hukum terhadap 

perempuan dan anak korban perdagangan manusia. 

 


