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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perdagangan Manusia 

 

1. Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia 

 

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia 

pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. 

Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, 

yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian 

pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep 

kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari 

banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang  

adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja 

sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah 

persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir 

yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang 

dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan 

maksud agar keluarga tersebut mempunyai 

keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat 

meningkatkan statusnya.1 

Koentjoro mengidentifikasi ada 10 Kabupaten di 

Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai  pemasok 

                                                           
1 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, cetakan I, Jakart: 

Sinar Grafika, 2010, hal 1.  
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perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang 

daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok 

perempuan untuk  diperdagangkan, daerah tersebut 

adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), 

Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur 

(Blitar, Malang, Bayuwangi, Lamongan).2 

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya 

seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya 

dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis 

menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak 

mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, 

maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi 

pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus 

diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan 

terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang 

dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi 

kenyataannya juga di seluruh Asia.3 

Dalam Prostitution in Colonial Java dalam CP 

Chander and M.C. Ricklefs bahwa prostitusi di 

Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, 

yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-

Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan 

stasiun kereta api oleh Daendels. Sekarang juga masih 

                                                           
2 Terence H. Hull, Endang S., Gavin W.Jones, Pelacuran di  Indonesia, cetakan I, 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal 1-2. 
3 Ibid., hal. 3. 
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prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah 

Belanda melakukan privatisasi perkebunan atau 

kulturstelsel4. Sistem feodal tidak sepenuhnya 

menunjukan perdagangan orang seperti yang dikenal 

dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang 

dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan 

bagi perkembangan perdagangan dan berkembang 

pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi 

tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan 

tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja 

rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat 

imbalan materi dan kawin kontrak. 5 

Begitu juga periode penjajahan Jepang, 

perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial 

seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan 

pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa 

banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, 

dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. 

Hartono dan Juliantoro menemukan berbagai macam 

                                                           
4 Kuntjoro, Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial, Jurnal 

Perempuan No. 36, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Jakarta, 

Juli 2004. 
5 Terence H. Hull, Endang S., Gavin W.Jones, Op-Cit, Hal 2. 
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cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya 

perempuan, yaitu:6 

1. Melalui saluran-saluran resmi yang digagas 

Jepang, di mana perempuan diperas tenaganya 

dalam pekerjaan massal seperti menjadi 

pembantu rumah tangga, pemain sandiwara atau 

sebagai pelayan restoran; 

2. Melalui jalur resmi aparat pemerintahan, seperti 

para carik, Bayan dan Lurah dikerahkan untuk 

mengumpulkan perempuan desa. Pendekatan  

yang dipergunakan oleh aparat desa adalah cara 

kekeluargaan, sehingga dalam proses 

pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka 

dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

menghasikan uang untuk membantu kehidupan 

keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan 

Jugun Lanfu, yaitu wanita penghibur baik untuk 

kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka 

dikirim sampai ke Kalimantan atau bahkan ke 

pulau lain yang asing bagi mereka. 

Di era globalisasi, perbudakan marak kembali 

dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa 

perdagangan  orang melalui bujukan, ancaman, 

                                                           
6 Sulistyowaty dkk., Perdagangan Perempuan dalam Jaringan 
Pengedar Narkotik, edisi pertama, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005, hal. 22-23.  
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penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke 

daerah lain bahkan ke luar negeri untuk 

diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya 

sebagai pekerja seks, dan atau bentuk-bentuk 

eksploitasi lainnnya. 

2. Pengertian Perdagangan Manusia. 

Istilah "trafficking" pertama kali dikenal dari 

instrumen PBB. Pada awalnya "traffic" digunakan 

untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit 

putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 

1900. Pada masa itu, banyak perempuan miskin kulit 

putih yang bermigrasi secara sukarela dari Eropa ke 

Arab dan daerah Timur Amerika sebagai selir ataupun 

pekerja seks komersial. Hal ini menjadi perhatian 

khusus bagi masyarakat Eropa kelas menengah, baik 

laki-laki dan  perempuan, juga pihak Pemerintah. 

Hasilnya adalah terbentuknya kesepakatan 

internasional untuk menekan perdagangan budak kulit 

putih pada tahun 1904. Kemudian istilah “traffic” 

berubah penggunaannya menjadi ditujukan kepada 

aktivitas mobilisasi perempuan untuk tujuan yang 

dianggap tidak bermoral, yaitu prostitusi. Pada 

awalnya, definisi tersebut diperuntukkan sebatas 

mobilisasi yang dilakukan didalam negara. Akan tetapi, 

menjelang tahun 1910 definisi itu diperluas hingga 



48 
 

mencakup juga perdagangan perempuan yang terjadi 

dalam batas-batas  transnasional. Akibatnya 

perempuan yang bermigrasi seringkali dilekatkan 

dengan prostitusi. 

 

Sehingga akhirnya, masyarakat internasional 

menyadari kebutuhan untuk memperluas pemahaman 

mengenai perdagangan orang. Diantaranya adalah 

dengan memasukkan kawin paksa dan kerja paksa 

sebagai salah satu bentuk dari perdagangan orang. The 

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 

the UN Children's Fund (UNICEF), the UN Special 

Rapporteur on Violence Against Women dan the 

International Organization for Migration (IOM) telah 

mengadopsi definisi perdagangan orang dengan 

mencakup berbagai bentuk tindakan yang melanggar 

HAM, seperti perbudakan, dan tidak hanya terbatas 

pada prostitusi. The United Nations Office of the High 

Commissioner for Human Rights, the United Nations 

Children's Fund (UNICEF) dan the International 

Organization for Migration mendefinisikan perdagangan 

orang sebagai berikut: 

"trafficking is recruitment, transportation, transfer 
or harbouring, or receipt of any person for any 
purpose or in any form, including the recruitment, 
transportation, transfer or harbouring, or receipt of 
any person by the threat or use of force or by 
abduction, fraud, deception, coercion or abuse of 



49 
 

power for the purposes of slavery, forced labour 
(including bonded labour or debt bondage) and 
servitude". 

Defenisi lain sebagaimana yang dimuat dalam 

pasal 3 the UN protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

Supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (Protokol untuk 

Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan 

Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, 

Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 

Terorganisasi), yaitu :7 

a) “Perdagangan orang” (trafficking in persons) memiliki 

arti perekrutan, transportasi, pemindahan tangan, 

penyembunyian atau penerimaan manusia, melalui 

cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau 

bentuk lainnya dari paksaan, penculikan, 

pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan 

wewenang atau posisi kerentanan atau pemberian 

atau penerimaan  bayaran atau keuntungan dalam 

rangka mendapatkan persetujuan pihak yang 

memiliki kendali atas manusia lain, untuk tujuan 

eksploitasi. Eksploitasi meliputi, setidaknya, 

                                                           
7 R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM”, 

dalam Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, 
(Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta, 2010), hal. 85. 
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eksploitasi atas prostitusi manusia lain atau dalam 

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau 

pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktek-

praktek yang serupa dengan perbudakan, 

pelayanan secara paksa atau pengambilan organ 

tubuh; 

b) Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang 

atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan  dalam 

huruf (a) pasal ini akan tidak relevan jika salah satu 

cara yang dijelasan dalam huruf (a) telah 

digunakan; 

c) Perekrutan, transportasi, pemindaan tangan, 

penyembunyian seorang anak untuk tujuan 

eksploitasi akan dianggap sebagai “perdagangan 

orang” bahkan jika hal tersebut tidak melibatkan 

cara sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) pasal 

ini; 

d) “Anak” adalah semua orang yang berada di bawah 

umur delapan belas tahun.  

Pengertian ini memberikan rumusan yang jelas 

bahwa pengertian tersebut dapat dibagi menjadi tiga 

komponen utama, yaitu:8 

                                                           
8 Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban  Dalam 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, International 

Organization for Migration (IOM), 2009. Hal 7. 
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1. adanya tindakan atau perbuatan; tindakan atau 

perbuatan ini meliputi unsur-unsur: pengerahan 

(perekrutan), transportasi, pemindahan, 

penyembunyian (penampungan), penempatan 

dan penerimaan orang; 

2. adanya cara; unsur-unsur meliputi: penggunaan 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau 

bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu 

daya,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  

atau kedudukan rentan atau pemberian atau 

penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

memperoleh persetujuan dari orang yang 

menguasai orang lain; 

3. adanya tujuan atau maksud eksploitasi; yakni 

untuk tujuan eksploitasi, yang di dalamnya 

mencakup setidak-tidaknya  unsur-unsur: 

eksploitasi pelacuran dari orang lain atau 

bentuk-bentuk eksploitasi  seksual lainnya, kerja 

paksa, perbudakan, penghambaan dan 

pengambilan organ tubuh. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganan Orang, 

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang 

adalah sebagai berikut:9 

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan  seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan 
mengeksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.”  

Sedangkan pengertian ekploitasi dijelaskan dalam Pasal 

1 angka 7 dan 8 yang menyebutkan bahwa : 

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktek serupa 

perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi 
atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan seseorang oleh pihak  lain untuk 

mendapatkan keuntungan  baik  materiil 
maupun immateriil. 

                                                           
9 Menurut Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Bab. I, Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1 dan 7). 
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Eksploitasi seksual adalah segala pemanfaatan 
organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 
korban untuk mendapatkan keuntungan, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 
kegiatan pelacuran dan percabulan. 

 

Untuk lebih memperjelas pengertian diatas dapat 

dilihat tabel sebagai berikut. Jika salah satu faktor dari 

ketiga unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah 

perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban 

berkenaan dengan ekploitasi yang menjadi tujuan dari 

perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya 

atau tidak lagi berarti, bilamana cara-cara pemaksaan 

atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam 

pengertian di atas telah digunakan.10 

 

                                    Tabel 1   

Kerangka Perdagangan Orang 

Proses/Cara + Jalan/Cara + Tujuan 

Perekrutan  Ancaman  Prostitusi 

Atau  Atau  Atau 

Pengiriman D Pemaksaan D Pornografi 

Atau  Atau  Atau 

Pemindahan A Penculikan A Kekerasan/ 

Eksploitasi 

                                                           
10 Farhana, Op cit., hal 22. 
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Seksual 

Atau  Atau  Atau  

Penampungan N Penipuan N Kerja Paksa 

Atau  Atau  Atau 

Penerimaan  Kebohongan  Perbudakan/ 

Praktik Serupa 

  Atau  Atau 

  Penyalahgunaan 

kekuasaan 

 Pengambilan 

Organ Tubuh 

  

Minimal  satu tindakan/proses, dilakukan dengan 

minimal satu cara untuk tujuan  minimal  satu bentuk 

eksploitasi, pelaku dapat dijerat Undang-Undang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

Persetujuan korban perdagangan orang, tidak 

menghilangkan penuntutan PTPPO (pasal 26). 

Karenanya, berdasarkan Undang-Undang ini, dengan 

persetujuan atau tanpa persetujuan (with/without 

consent) dari korban, apabila salah satu tindakan  dan 

cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum 

pasal 1 UU  PTPPO dan dapat mengakibatkan  korban 

tereksploitasi atau dieksploitasi, pelaku PTPPO tetap 

dapat dituntut dan dipidana.11 

                                                           
11R. Valentina Sagala, Op cit., hal. 96.  
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Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa telah 

terjadi perkembangan tentang konsep perdagangan 

orang, dimana tidak hanya untuk pelacuran (prostitusi) 

tetapi juga dalam bentuk lain seperti kerja paksa, 

praktek-praktek menyerupai perbudakan dan 

pengambilan organ tubuh. Jika dibandingkan dengan 

UN Trafficking Protocol, defenisi trafficking dalam UU 

PTPPO memang sudah sesuai dengan UN Protocol, 

namun ada perbedaannya yaitu dalam UU PTPPO, 

dijelaskan mengenai konteks tempat dilakukannya 

TPPO yaitu di dalam Negara maupun antar Negara, 

seperti dinyatakan dalam defenisinya: “...baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi”. Selain itu, terdapat perbedaan terkait 

dengan persetujuan korban dan perdagangan anak. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:12 

 

 

 

 

                                                           
12 Thaufiekk Zulbahry, Menilai Dampak Kebjakan Anti Trafficking di 
Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam 
Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, (Yayasan Jurnal 

Perempuan: Jakarta, 2010), hal. 40. 
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Tabel 2 

Perbedaan Defenisi Perdagangan Manusia 

 

UN Protocol UU PTPPO 

Persetujuan korban dari 

perdagangan orang atas 

eksploitasi yang diniatkan, 

menjadi tidak relevan apabila 

cara-caranya 

terpenuhi.(Pasal 3 huruf b) 

Persetujuan korban 

perdagangan orang tidak 

menghilangkan penuntutan 

tindak pidana perdagangan 

orang (Pasal 26). Korban 

yang melakukan tindak 

pidana karena dipaksa oleh 

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang tidak 

dipidana (Pasal 18)  

Perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan 

atau penerimaan seorang 

anak dengan tujuan 

eksploitasi wajib dianggap 

sebagai perdagangan orang, 

meski tidak  menggunakan 

cara-caranya (Pasal 3 huruf 

c) 

Jika tindak pidana 

perdagangan orang 

dilakukan terhadap anak, 

maka ancaman pidananya 

ditambah 1/3 (sepertiga) 

(Pasal 17)  

  

Dalam hal ini, defenisi trafficking dan pengaturan lebih 

lanjut mengenai  tindak pidana perdagangan manusia, 

menurut UU PTPPO, tidak membuat pembedaan antara 

anak-anak dan orang dewasa. Dari defenisi diatas 

dapat dikatakan bahwa UU PTPPO ini cukup 

mengadopsi UN Protocol. Artinya, diatas kertas UU ini 

dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk 
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mencegah, menindak atau menghukum pelaku 

perdagangan orang, jika diimplementasikan dengan 

baik. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan 

perempuan dan anak di Indonesia 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perdagangan perempuan dan anak di Indonesia 

diantaranya adalah: 

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan 

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya 

perdagangan manusia yang dilatarbelakangi 

kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau 

tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. 

Di samping kemiskinan, kesenjangan tingkat 

kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan 

perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat 

sebagai penerima para korban perdagangan orang 

dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia  

seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, 

dan Saudi Arabia.  

Perempuan dan anak dari keluarga miskin 

lebih rentan terhadap perdagangan, karena 

sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari 

nafkah. Alasan utama perempuan berimigrasi 

untuk memperoleh pekerjaan adalah adanya 
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keinginan untuk memperbaiki status ekonomi dan 

kurangnya kesempatan untuk mewujudkan hal itu 

di daerah asalnya.13 

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator 

kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. 

Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang 

hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban 

perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang 

relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan 

malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini 

disebabkan oleh keinginan untuk memperbaiki 

keadaan ekonomi serta menambah kekayaan 

materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang 

menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, 

sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme 

dan konsuntif. 

 

2. Tingkat pendidikan yang rendah 

Meski tingkat pendidikan di Indoensia telah 

mencapai kemajuan dalam bebarapa dasawarsa 

terakhir, namun masih banyak penduduk yang 

mengecap tidak lebih dari beberapa tahun 

pendidikan di bangku sekolah dasar. Selain itu, di 

dalam keluarga yang tidak mampu mengirimkan 

semua anak mereka ke sekolah, prioritas umumnya 

                                                           
13 Farhana, Op. Cit., hal. 52. 
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akan diberikan pada anak lelaki. Tingkat pendidikan 

yang rendah dan kebutahurufan membuat 

perempuan menghadapi resiko yang lebih besar 

untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan, 

karena mereka tidak mampu memahami dan 

membaca kontrak kerja atau dokumen imigrasi. 

Hambatan itu juga akan semakin menyulitkan 

dalam mencari bantuan, karena tidak mengetahui 

apa yang menjadi hak-hak mereka, tidak mampu 

membaca petunjuk, atau dalam beberapa kasus, 

tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat.14 

 

3. Faktor Ekologis 

Letak Indonesia yang sangat strategis sebagai 

negara asal maupun transit dalam perdagangan 

orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara 

dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan 

dengan dengan negara lain. Karakteristik kelompok 

masyarakat yang rentan menjadi korban 

perdagangan orang, baik laki-laki maupun 

perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga 

miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh 

perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah 

sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun 

                                                           
14 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di 
Indonesia, Jakarta: USAID, 2003, hal. 142. 
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dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan 

informasi terbatas. 

 

Kepadatan jumlah penduduk  Indonesai 

sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi 

dan pembangunan ekonomi. Misalnya di Pulau 

Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Kepadatan  penduduk Jawa Tengah adalah 959 jiwa 

pada taun 2000, dan Jawa Tengah merupakan 

daerah pengirim perempuan dan anak dengan 

tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah 

tangga. Begitu juga dengan Jawa Timur, dengan 

kepadatan penduduk adalah 726 per km (BPS, 

2000). Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya, 

sebagai ibu kota provinsi. Jawa Timur merupakan 

daerah pengirim, penerima dan transit bagi 

perdagangan, baik domestik mapun internasional 

dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh 

migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh 

migran perempuan, hal ini merupakan peluang 

terjadinya perdaganan orang.15 

 

4. Faktor Sosial Budaya 

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 

pulau dan 33 provinsi. Bahasa Indonesia adalah 

                                                           
15 Ibid, hal 2-3. 
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bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda  

digunakan di Indonesia.  Keragaman budaya 

dimanifestasikan dalam banyak macam  suku, 

bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang 

kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya 

dan sosial.  

Dengan adanya  kepercayaan dalam masyarakat 

bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara 

homoseksual ataupun heteroseksual akan 

meningkatkan kekuatan magis seseorang (misalnya 

di Ponorogo), atau adanya kepercayaan bahwa 

berhubungan seks dengan nak-anak membuat awet 

muda, telah membuat masyarakat melegitimasi 

kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.16 

Disamping itu, dalam budaya-budaya dan kelompok 

masyarakat kaum perempuan dan anak perempuan 

memiliki kedudukan rendah dan dipandang sebagai 

warga kelas dua, yang mana kekerasan dalam 

rumah tangga adalah sesuatu yang diampuni 

sehingga masyarakat cenderung mentoleransi 

kekerasan terhadap perempuan, sehingga sangat 

lebih mungkin rentan untuk menjadi korban 

perdagangan. 

 

 

                                                           
16 Farhana, Op. Cit., hal. 58. 
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5. Ketiadaan Kesetaraan Gender 

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat 

menempatkan laki-laki dan perempuan pada 

kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak 

setara. Dalam keluarga anak perempuan seringkali 

menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga 

dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak 

pada usia muda telah mendorong anak memasuki 

eksploitasi seksual komersial, karena tingkat 

kegagalan pernikahan yang sangat tinggi, sehingga 

terjadi perceraian. 17 

Perempuan rentan terhadap perdagangan 

karena harapan sosial bahwa mereka harus 

menghidupi dan membesarkan anak, memberikan 

kontribusi kepada pendapatan keluarga dan 

memberikan nafkah serta bantuan dalam peran 

sebagai anak perempuan. Kerentanan ini praktis 

semakin dipertajam oleh status mereka yang ‘relatif 

tidak setara’ (sekunder) dalam keluarga dan 

masyarakat pada umumnya.  

Pendidikan dan keterampilan yang rendah 

mengakibatkan pilihan yang tersedia dari segi 

mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup 

mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia 

pelacuran sebagai salah satu cara untuk 

                                                           
17 Ibid, hal. 61. 
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mempertahankan hidup. Keberadaan perempuan di 

dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak 

bukan karena kemauan  sendiri, tetap kondisi 

lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu 

berasal sangat kuat mempengaruhi untuk terjun ke 

dunia ekploitasi sosial terutama untuk dikirim ke 

kota-kota besar.  

 

4. Unsur-unsur Perdagangan Orang 

 

1. Pelaku  

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

memberikan definisi dan sanksi pidana yang cukup 

berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 

orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban 

perdagangan manusia. Adapun pasal-pasal yang 

digunakan untuk dapat mempidana pelaku 

perdaganan manusia adalah sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya 

perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia 

baik secara melawan hukum maupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. 



64 
 

Secara lengkapnya Pasal 2 berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, 
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah).18 
  

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum 

frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan 

bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan 

delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan 

orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 

perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 

menimbulkan akibat.19 

 

Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi 

rumusan tindak pidana sebagai berikut: 

                                                           
18 Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
19 Ibid, Penjelasan Pasal 2. 
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a. adanya perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang; 

b. adanya ancaman kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahguanaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang, atau memberi 

bayaran atau manfaat; 

c. walaupun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain; 

d. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut; 

e. di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah 

satu unsur di point b, kemudian memenuhi unsur di 

point d dan e, maka orang yang melakukan tindakan 

tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana 

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ini. 

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi 
atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan seseorang oleh pihak  lain untuk 

mendapatkan keuntungan  baik  materiil 
maupun immateriil. 
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Eksploitasi seksual adalah segala pemanfaatan 
organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 
korban untuk mendapatkan keuntungan, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 
kegiatan pelacuran dan percabulan.20 

 

Pasal 6 

 

Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

memberikan larangan untuk melakukan pengiriman 

anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara 

apapun yang mengakibatkan anak tersebut 

tereksploitasi. Adapun bunyi pasal 6 secara lengkap 

sebagai berikut : 

 

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak 

ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa 
pun 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 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).21 

 

Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi 

rumusan tindak pidana sebagai berikut: 

a. melakukan pengiriman anak; 

b. kedalam atau ke luar negeri; 

                                                           
20 Ibid, Pasal 1 angka 7 dan 8. 
21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 pasal 6. 
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c. dengan cara apapun; 

d. mengakibatkan anak tereksploitasi. 

 

Pasal ini memberikan perlindungan secara khusus 

terhadap anak korban perdagangan manusia dari 

setiap usaha-usaha pengiriman anak baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri yang mengakibatkan 

anak tereksploitasi. 

Dalam pembahasan tentang perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak perlu kiranya 

memberikan batasan usia terhadap pengertian anak 

menurut Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga 

ditemukan batas usia yang akan menjadi acauan 

dalam penulisan ini. 
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Tabel 3 

Pengertian Anak 

  

No 
Peraturan/Undang-

Undang 

Pasal Batasan Umur Anak 

1. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

45 Belum berusia 16 

tahun dan belum 

menikah. 

2. Kitab Undang-Undang 

Perdata 

330 Belum mencapai usia 

21 tahun dan belum 

menikah. 

3. Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

7 (1) Berusia 16 tahun bagi 

perempuan dan 19 

tahun bagi pria. 

4. Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 

1 Belum mencapai 21 

tahun dan belum 

menikah. 

5. Undang-Undang No. 3 

Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. 

1 

angka 

1 

Anak nakal adalah 

yang telah mencapai 

umur 8 tahun tetapi 

belum 18 tahun dan 

belum pernah 

menikah. 

6. Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM 

5 Di bawah 18 tahun dan 

belum pernah 

menikah, termasuk 

anak yang masih 

dalam kandungan 

apabila hal tersebut 

adalah demi 

kepentingannya. 
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7. Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

1 (1) Belum berusia 18 

tahun, termasuk anak 

yang masih dalam 

kandungan. 

8. Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

1 

angka 

26 

Anak adalah setiap 

orang yang belum 

berumur di bawah 18 

tahun. 

9. Kepres RI No. 36 tahun 

1990 yang meratifikasi 

Konvensi Internasional 

mengenai hak-hak anak.  

 Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 

tahun. 

10. Undang-Undang No. 1 

Tahun 2002 tentang 

Pengesahan ILO No. 182 

mengenai Pelanggaran 

dan Tindakan Segera 

Bentuk-bentuk pekerjaan 

yang termasuk terburuk 

bagi anak. 

 Anak adalah setiap 

orang yang belum 

berusia 18 tahun. 

  

Berdasarkan pengertian di atas penulis memilih 

batasan usia  bahwa anak adalah seseorang yang 

usianya belum mencapai 18 tahun, belum menikah, 

dan belum mencapai kedewasaan dari segi pola pikir 

maupun psikis. Batasan usia anak merupakan suatu 

yang penting untuk menentukan sasaran perlindungan 

hukum anak juga menyangkut pertanggungjawaban 

hukum. 
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Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang 

disahkan pada tahun 2002 sudah memuat ketentuan 

mengenai perdagangan anak dalam beberapa Pasalnya, 

antara lain yaitu pasal 88, bunyi pasal 88 secara 

lengkap sebagai berikut : 

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 
seksual anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).22 
 

Pasal 88 Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 

memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut : 

a. mengeksploitas ekonomi atau seksual anak; 

b. dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain. 
  

                                                           
22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 88. 
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Pasal 88 tersebut memberikan ancaman pidana kepada 

setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 

seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain. 

 

2. Korban 

 

Menurut  Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Bab 1 pasal 1 angka 3, korban adalah seseorang 

yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, 

seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 

tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan Undang-

Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban memberi pengertian korban sebagai 

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Pasal 2 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

 

1. unsur barang siapa.  

Yang di maksud dengan barang siapa adalah 

siapa saja orang yang merupakan subyek hukum 

atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan 
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pidana dan kepadanya dapat dipertanggung 

jawabkan atas segala perbuatannya. 

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain; 

 

Unsur melakukan pemidanaan, atau penerimaan 

seseorang dengan penyalahgunaan posis rentan 

- Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif  

sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau 

terpenuhi oleh perbuatan pelaku, apabila 

perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu 

rumusan dari unsur tersebut maka pelaku 

dinyatakan bersalah; 

3. Unsur untuk tujuan yang di dalamnya mencakup 

unsur eksploitasi pelacuran dari orang lain di 

wilayah Negara Republik Indonesia. 
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B.  Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan 

Manusia 

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. 

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 Raharjo23, 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, ditinjau dari 

sudut subyeknya, perlindungan hukum itu dapat 

dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat 

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum, 

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

2000. Hal 54. 
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yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. 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. 24 

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat 

bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan 

perlindunagn 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”.25  

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap 

korban kejahatan, terkandung pula beberapa azas 

hukum yang memerlukan perhatian. Adapun azas-

azas yang dimaksut sebagai berikut: 

a. Asas manfaat. 

                                                           
24 Apeldoom. L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993. Hal 

6. 
25Satjipto Rahardjo,  Op-Cit , hal 20. 
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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. 

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 
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memberikan perlindungan hukum bagi korban 

kejahatan.26  

 

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan 

dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah melalui perangkat 

hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat 

diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, 

proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, 

dan pemberian restitusi/ganti rugi yang merupakan 

hak korban dan melalui putusan pengadilan. 

 

Perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan perempuan dan anak dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, yaitu:27 

  

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

Dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia Restitusi 

diartikan sebagai :28 

                                                           
26 Ibid, hal 164. 
27 Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi 
Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, ed. 1, 

Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hal.166-172. 
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka: 

Jakarta, 1989. Hal. 838. 
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(1) ganti kerugian; pembayaran kembali: pegawai 
berhak memperoleh -- pengobatan;  

(2) penyerahan bagian pembayaran yg masih 
bersisa: -- kenaikan gaji bulan Maret akan 
dibayar bersama-sama dng gaji bulan April;  

Restitusi yang dimaksud merupakan ganti 

rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, 

penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis 

dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang 

diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan 

sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak 

pidana sebagai ganti  kerugian yang diberikan oleh 

negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut 

merupakan suatu pembayaran pelayanan 

kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan 

berkewajiban secara moral untuk melindungi 

masyarakatnya. 

 

Menurut  Stephen Schafer, restitusi dan 

kompensasi merupakan istilah-stilah yang dalam 

penggunaannya sering dapat dipertukarkan 

(“interchangeable”). Namun, Stephen Schafer 

mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu sebagai 

berikut: 

 

                                                                                                                                     
 



78 
 

a. Kompensasi 

Kompensasi bersifat keperdataan (“civil in 

character”), timbul dari permintaan korban, 

dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan 

bentuk pertanggungjawaban masyarakat/ 

negara (“the responsibility of the society”); 

sedangkan 

b. Restitusi 

Restitusi bersifat pidana (“penal in character”), 

timbul dari putusan pengadilan pidana da 

dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud 

pertanggungjawaban terpidana (“the 

responsibility of the offender”).29 

 

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan 

Medis  

Perlindungan yang diberikan kepada korban 

sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan 

orang dapat bersifat fisik maupun psikis. 

Pendampingan atau konseling sangat diperlukan 

oleh korban untuk membantu korban dalam 

rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti 

semula. Pelayanan medis dapat diberikan kepada 

korban yang menderita akibat suatu tindak 

pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat 

                                                           
29 Ibid., hal. 88 
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berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan 

pelaporan tertulis atau visum. 

 

3. Bantuan Hukum 

Ketika korban memutuskan untuk 

menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, 

maka negara wajib memfasilitasinya. Negara 

dalam hal ini mewakili korban untuk 

menyelesaikan penuntutan terhadap pelaku 

tindak pidana. Lembaga  Swadaya Masyarakat 

juga mempunyai peran dalam pendampingan 

hukum terhadap korban. 

 

4. Pemberian Informasi 

 

Pemberian informasi ini memegang peranan 

dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai 

mitra aparat kepolisian karena melalui informasi 

diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap 

kinerja kepolisan dapat berjalan dengan efektif. 

 

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk 

perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) 

maupun yang konkret (langsung). Perlindungan 

yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk 

perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau 
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dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa 

puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang 

kongkret pada dasarnya merupakan bentuk 

perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, 

seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii 

maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi 

dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, 

pembebasan biaya hidup atau pendidikan. 

Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi 

dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari 

pemberitaan yang merendahkan martabat 

kemanusiaan.  

 

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap 

segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara 

ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk 

perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak 

yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir 

dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. 

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 

dimana korban diperlakukan semata-mata sebagai 

komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. 

 

Perdagangan perempuan dan anak merupakan 

salah satu bentuk pelanggaran HAM  terhadap 
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perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, 

penekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang 

dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan 

pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan 

dan anak yang diperdagangangkan, hak-hak mereka 

terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, 

dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan 

mereka. Dimana mereka ditempatkan dalam kondisi 

seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk 

menentkan nasib sendiri, hidup dalam sitasi ketakutan 

dengan rasa tidak aman. 

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 

1948 ditegaskan bahwa “setiap orang dilahirkan 

mempunyai hak akan kebebasan dan martabart yang 

setara”. Penegasan ini merupakan simbol suatu 

kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang 

perlunya menghormati kemanusaan setiap orang tanpa 

mmembedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan 

politik, bahasa dan jenis kelamin.  Dengan demikian 

perempaun dan anak berhak memperoleh perlindungan 

hukum terhadap setiap upaya yang akan 

mengeksploitasinya. 
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Perdagangan perempuan dan anak merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap HAM, karena 

melanggar:30 

1. Hak atas kehidupan; 

2. Hak atas persamaan; 

3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; 

4. Hak atas perlindungan yang sama di muka 

umum; 

5. Hak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-

baiknya; 

6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi 

kerja yang baik; 

7. Hak untuk pendidikan lanjut; 

8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan 

atau bentuk kejahatan lain, perlakuan atau 

penyiksaan secara tidak manusiawi yang 

sewenang-wenang. 

Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin 

(aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, 

bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau 

dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah 

hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap 

insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk 

                                                           
30 Rizi Nizarli, Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan HAM 
Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Trafficking yang 

disampaikan dalam Workshop, Penguatan Materi tentang Konsep 

HAM Perempuan dan Gender, 2006. Hal. 6. 
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menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah 

hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan 

proses pembentukan hukum dari masyarakat itu 

sendiri, baik secara nasional maupun internasional.31 

Upaya  perlindungan hukum terhadap 

perempuan dan anak korban perdagangan manusia 

harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban 

negara di bawah hukum Internasional HAM. Upaya-

upaya tersebut harus dilakukan sejalan dengan 

standar HAM, dimana salah satu instrumen penting 

dalam pengembangan pendekatan HAM adalah the 

Principles and Guidelines on Human Rights and Human 

Trafficking, yang dielaborasi oleh the UN High 

Commissioner on Human Right (UNHCR). Dokumen ini 

menyebutkan empat prinsip-prnsip HAM dan 

perdagangan orang yang direkomendasikan, yaitu : 

keunggulan HAM mencegah perdagangan orang; 

perlindungan dan bantuan; kriminalisasi, hukuman 

dan ganti rugi.32 

 Dari uraian diatas, perdagangan perempuan dan 

anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap  HAM 

karena merendahkan martabat kemanusiaan. Sudah 

sepantasnya korban perdagangan orang mendapatkan 

perlindungan hukum, dimana negara menciptakan 
                                                           
31 Muhammad Tholchah Hasan, Perlindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika: 
Bandung, 2001. Hal xii. 
32 R. Valentina Sagala, Op cit., hal. 92. 
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hukum untuk menjamin dan memberikan 

perlindungan  terhadap warga masyarakat agar tidak 

terjadi pelanggran HAM, dalam  hal ini perempuan dan 

anak korban perdagangan manusia. 

  

2. 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.33 Masalah perlindungan 

korban termasuk salah satu masalah yang juga 

mendapat perhatian dunia internasional.  

Menurut kamus Crime Dctionary yang dikutip 

seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa victim adalah 

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau 

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang 

yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya” 

                                                           
33 C. Maya Indah,  Perlindungan Korban Suatu Perspektif 
Viktimologi dan Kriminologi, Salatiga : Widya Sari press. 2010. Hal 

14. 
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itu adalah korban dari pelanggarn atau tindak 

pidana.34 

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Arif 

Gosita, yang dimaksud dengan 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.”35 Pengertian di atas 

menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan 

rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga 

bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. 

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 

dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana”.36 Melihat rumusan tersebut, yang disebut 

korban adalah: 

                                                           
34 Waluyo Bambang, Viktimologi Perlindungan Korba dan Saksi, 

Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Hal 9.  
35 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, 

Jakarta, 1993. Hal 63. 
36 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 
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1. Setiap orang; 

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

3. Kerugian ekonomi;  

4. Akibat tindak pidana. 

 

Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban 

dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, 

korban adalah “orang perseorangan atau kelompok 

orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 

memerlukan  perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana 

pun. 37 Sedangkan yang disebut korban menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah 

“orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.38 

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 

tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah 

“orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun 

                                                           
37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran 

HAM yang berat 
38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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emosional, kerugian ekonomi atau mengalami 

penabaian, pengurungann atau perampasan hak-hak 

dasarnya sebagai akibat peanggaran hak asasi manusia 

yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.39 

Sedangkan  dalam UU No. 21 Tahun 2007 BAB I Pasal 

1 angka 3 adalah: seseorang yang mengalami 

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 

dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana 

perdagangan orang.40 

Dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang 

“The Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders”) dikemukakan bahwa hak-hak korban 

seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari 

keseluruhan sistem peradilan pidana (“victims’ rights 

should be perceived as an integral aspect of the total 

crminal justice system”). Demikian besar perhatian 

dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga 

Kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang 

perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. 

Rancangan ini kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 

Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victim Crime 

                                                           
39 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
40 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 
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and Abuse of Power, yang mendefenisikan korban 

sebagai berikut :41 

Orang yang secara individual  maupun kelompok 

telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik 
maupun mental, penderitaan emosional, kerugian 
ekonom atau perampasan yang nyata terhadap 

hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) 
maupun karena kelalaian (by omission) yang 

meliputi keluarga langsung korban, orang-orang 
yang menderita akibat melakukan intervensi 
untuk membantu korban yang dalam kesulitan 

atau mencegah viktimisasi.42 

Dalam Resolusi MU-PBB 40/32 dinyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang-

orang, baik secara individual maupun kolektif, yang 

menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) 

yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu 

negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang 

penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain 

dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan “Victims 

of Abuse of Power” bahwa dalam pengertian “korban” 

termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari 

perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun 

belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional 

yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran 

                                                           
41 Arief, Barda Nawawi, Op cit., Hal 81. 
42 Van Boven Theo, Mereka Yang Menjadi Korban, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002. Hal. xiii 
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menurut norma-norma HAM yang diakui secara 

internasional.43 

Dalam pengertian diatas tampak bahwa istilah 

korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan, 

tetapi mencakup juga kelompok dan masyarakat. 

Selain itu, pengertian diatas merangkum hampir semua 

jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh para 

korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian 

ekonomi, cedera fisik maupun mental  semata, 

malainkan mencakup pula derita-derita lain secara 

emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. 

Korban yang dimaksud juga mencakup orang-orang 

yang secara tidak langsung menjadi korban seperti 

keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya 

atau orang dekatnya dan orang-orang yang membantu 

atau mencegah agar tidak terjadi korban. 

Selanjutnya, dikemukakan bahwa seseorang 

dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat 

apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, 

ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa 

memandang hubungan “korban” juga dapat mencakup 

keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi 

tanggungan korban, dan juga orang-orang yang 

                                                           
43 Arief, Barda Nawawi, Op cit., Hal 82. 
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menderita kerugian karena berusaha mencegah 

terjadinya korban.44 

Secara umum yang dimaksud dengan 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. Secara luas pengertian korban 

diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita 

langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga 

mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan 

sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya 

adalah isteri kehilangan suami, anak kehilangan orang 

tua. 

 

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban 

memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat , 

dalam upayanya untuk menjadikkan 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 dengan pemikir 

viktimologi seperti Elias ataupun Separanovic 

                                                           
44 Ibid., hal. 83 
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memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan 

wawasan hak-hak asasi manusia maupun dari sisi 

penderitaan manusia / human suffering guna lebih 

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

45 

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang 

dinamakan korban ganda, yaitu korban yang 

mengalami berbagai macam penderitaan seperti 

penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada 

saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada 

saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan 

setelah selesainya pemeriksaan. 

  

C.  Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam   

Menangani Korban Perdagangan Manusia 

 

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan 

dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep 

tersebut, peran negara guna menciptakan  

kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga 

negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa 

kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara 

                                                           
45 Ibid, hal 19-20.  
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khusus mengatur tentang Perlindungan Hukum  

Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. 

 

Selain memiliki Undang-Undang yang secara khusus 

mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, 

Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang 

mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa 

undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan 

tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun 

sifatnya masih parsial. Perundang-undangan yang di 

dalamnya memberikan pengaturan tentang 

perlindungan korban kejahatan, diantaranya: 

1. Perlindungan Korban Dalam KUHP 

 

Kedudukan korban dalam KUHP belum 

memperhatikan kepentingan korban dibandingkan 

dengan kepentingan pelaku. Relatif kecil perhatian 

korban kejahatan termasuk korban tindak pidana 

dari pengaturan dalam KUHP yang hanya 

merumuskan hak korban dalam satu pasal, yaitu 

14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian kepada 

korban yang bersifat keperdataan. Pasal berikut 

adalah sebagai berikut: 
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“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a 
kecuali dalam hal lain dijatuhkan pidana denda, 
maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa 

orang yang dipidana tak akan melakukan pidana, 
hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa 
orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian 

yang terjadi karena tindka pidana itu, semuanya 
atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada 

perintah yan ditentukan pada perintah itu juga, 
yang kurang dari masa percobaan itu.” 
 

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula 

dengan Pasal 14a dan Pasal 14b KUHAP, hakim dapat 

menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat umum 

dan syarat khusus. Syarat khusus kepada terpidana 

dimaksudkan guna mengganti kerugian yang 

ditimbulkan kepada korban. Menurut Barda Nawawi 

Arif adalah : 

 

“dalam hukum pidana positif yang berlaku saat 

ini perlindungan korban lebih banyak merupakan 
perlindungan abstrak atau perlindungan tidak 

langsung. Artinya, dengan adanya berbagai 
perumusan tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan selama ini, berarti pada 

hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan 
hak asasi korban”.46 

 

Sifat perlindungan korban dalam KUHP bersifat 

perlindungan abstrak atau perlindungan tidak 

                                                           
46 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998. 

Hal. 55.  
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langsung, dikatakan demikan karena ada syarat 

khusus berupa pergantian kerugian adalah fakultatif, 

tergantung penilaian hakim. Dengan azas 

keseimbangan individu dan masyarakat, seharusnya 

perlindungan terhadap korban dalam KUHP bersifat 

imperatif. Ketentuan Pasal 14a, Pasal 14b, dan Pasal 

14c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti rugi 

bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan 

Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu kepada 

pelaku tindak pidana dan bukan korban tindak pidana. 

Hal ini dikemukan oleh Barda Nawawi Arief bahwa 

dalam pelaksanaan Pasal 14 terdapat kendala sebagai 

berikut: 

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh 

hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di 

samping pidana pokok. Jadi, hanya sebagai 

syarat khusus untuk dilaksanakannya atau 

dijaminnya pidana pokok yang dijatuhkan 

kepada terpidana. 

2. Penetapan ganti rugi syarat khusus ganti 

kerugian ini hanya dapat diberikan apabila 

hakim menjatuhkan pidana paling lama satu 

tahun atau pidana kurungan. 
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3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut 

KUHP hanya bersifat fakultatif tidak bersifat 

imperatif.47 

 

Dengan demikian, KUHP belum secara tegas 

merumuskan ketentuan yang secara konkret atau 

langsung memberikan perlindungan hukum 

terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis 

pidana restitusi (ganti rugi) yang sangat  bermanfaat 

bagi korban dan keluarga korban, tetapi KUHP 

hanya menjelaskan tentang rumusan tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan ancaman pidana. 

Seharusnya KUHP secara eksplisit merumuskan 

bentuk perlindungan hukum bagi korban dan 

keluarga korban secara lebih konkret dan langsung, 

sehingga bersifat imperaktif. 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

 

Sebenarnya, Undang-Undang perlindungan 

Saksi dan Korban, merupakan suatu langkah yang 

positif dalam upaya perlindungan Saksi dan Korban, 

yang selama ini pengaturannya masih bersifat 

                                                           
47 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998. 

Hal.55.  
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sektoral, maka dengan adanya upaya untuk 

mengaturnya secara khusus dalam satu undang-

undang boleh dikatakan sebagai langkah maju 

dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan 

itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan 

dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Dan, sesuai dengan kesepakatan 

masyarakat Internasional sebagamana tercermin 

dalam The United Declaration of Basic Principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. 

 Upaya untuk memberikan perindungan hukum 

kepada korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2006 dapat dilihat dalam bagian konsideran huruf a 

dan b, sebagai berikut:48 

a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam 
proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi 

dan/atau Korban yang mendengar, melihat atau 
mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana 
dalam rangka menemukan dan mencari kejelasan 

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana. 

b. Bahwa penegak hukum dalam menemukan dan 

mencari kejelasan tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering 

mengalami kesulitan karena tidak dapat 
menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan 
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari 

pihak tertentu. 

                                                           
48 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, Konsoderan huruf  a dan b. 
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Berdasarkan konsideran tersebut, yang merupakan 

semangat dibuatnya Undang-Undang No. 13 Tahun 

2006 menunjukan bahwa pembuat Undang-Undang 

berkehendak menempatkan korban agar dapat 

ambil bagian dalam sistem peradilan pidana yang 

selama ini termarginalkan, dan itu sejalan dengan 

yang telah dikemukakan dalam Guide for Policy 

Makers dalam rangka Implementasi Deklrasi PBB 

mengenai Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power. 

 

Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan 

keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa 

yang bersangkutan terbebas dari rasa takut 

sebelum, pada saat dan setelah memberikan 

kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari 

Undang-Undang No.13  Tahun 2006. Dalam 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan  Korban, juga diatur adanya 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang 

dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang 

bertugas dan berwenang untuk memberikan 

perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ 

atau korban. 
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Peran saksi dan/atau korban dalam proses 

peradilan pidana menempat posisi kunci dalam 

upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang 

tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini 

penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak 

dapat menghadirkan saksi dan/atau korban 

disebabakan karena ancaman, baik fisik maupun 

psikis dari pihak tertentu. Hal ini merupakan dasar 

pertimbangan perlunya undang-undang yang 

mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.49 

Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga ini 

merupakan perlindungan utama yang diperlukan 

korban, karena dari keterangan atau kesaksian 

korban dapat memberatkan orang yang dituduh 

melakukan tindak pidana. hal ini sejalan dengan 

pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban yaitu saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

                                                           
49 Didik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2007 
Hal.176. 
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perkara pidana yang ia denger sendiri, ia lihat 

sendiri dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan 

pengertian korban yaitu seseorang yang mengalami 

penderitaan tidak hanya secara fisik atau mental 

atau kerugian eknomi saja tetapi bisa juga 

kombinasi di antara ketiganya, yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

Hak- hak korban dalam Undang-Undang ini 

dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain 

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga, dan harta bendanya, serta ; bebas dari 

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang atau telah diberikan; ikut serta dalam 

proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat 

penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

mendapat identitas baru dan kediaman baru; 

memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; 

memperoleh bantuan biaya hidup sementara 

sampai batas waktu perlindungan terakhir. 

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak 

tersebut diberikan kepada korban tindak pidana 

dalam kasus-kasus tertentu  sesuai dengan 
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keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang 

dimaksud antara lain, tindak pidana korupsi, 

tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, 

dan tindak pidana lain yang  mengakibatkan posisi 

korban diperhadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya, termasuk korban tindak 

pidana perdagangan orang. Jadi menurut pasal ini 

tidak setiap korban yang memberikan keterangan 

atau kesaksian secara otomatis memperoeh 

perlindungan seperti yang disebutkan dalam 

undang-undang ini. 

 

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang 

 

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak 

pidana perdagangan orang dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan 

Pasal 43.  Adapun Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 mengatur perlindungan korban sebagai 

aspek penting dalam penegakan hukum, yang 
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dimaksudkan untuk memberikan perhatian 

terhadap penderitaan korban, selain itu undang-

undang ini juga memberikan perhatian terhadap 

penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana 

perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 

korban. 

Perlindungan korban, selain diwujudkan dalam 

bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam 

bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana 

perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan 

Orang adalah sebagai berikut: 

a. Hak kerahasian identitas korban tindak pidana 

perdagangan orang dan keluarganya sampai 

derajat kedua (Pasal 44) 

Kerahasiaan identitas merupaan perlindungan 

utama keamanan pribadi korban dari ancaman 

fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan 

kerahasiaan identitas korban untuk menghindari 

penggunaan identitas korban seperti tentang 

sejarah pribadi, pekerjaan sekarang dan masa 

lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan 

tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak 

dituntut para pelaku kejahatan.  
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b. Hak untuk mendapat perlindungan dari 

ancaman yang membahayakan diri, jiwa 

dan/atau hartanya (Pasal 47) 

Perlindungan keamanan dari ancaman terhadap 

diri, jiwa, dan/atau harta sangat diperlukan oleh 

korban, karena kerentanan korban yang 

diperlukan  kesaksiannya, dapat diteror dan 

diintimidasi sehingga korban enggan atau tidak 

berminat untuk melaporkan informasi penting 

yang diketahuinya. Jika perlu korban 

ditempatkan dalam suatu tempat yang 

dirahasiakan atau disebut rumah aman. 

Perlindungan terhadap korban diberikan baik 

sebelum, selama, maupun sesudah proses 

pemeriksaan perkara. 

c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48) 

Setiap korban atau ahli warinya berhak 

memperoleh restitusi berupa ganti kerugian 

atau: 

1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

2) Penderitaan; 

3) Biaya untuk tindakan perawatan media 

dan/atau psikologis, dan/atau  

4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai 

akibat perdagangan orang. 
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Restitusi tersebut diberikan dicantumkan 

sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 

Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari 

terhitung sejak diberikannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal 

ini pemberian restitusi berupa ganti kerugian 

dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pada 

pengadilan tingkat pertama. Jika pelaku tidak 

mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai 

pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun.  

d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi soasial, pemulangan, dan reintegrasi 

sosial dari pemerintah (Pasal 51). 

Dalam penjelasan undang-undang tersebut 

bahwa rehablitasi kesehatan maksudnya adalah 

pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. 

Rehabilitasi sosial maksudnya adlah pemulihan dari 

gangguan agar dapat melaksanakan perannya 

kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun 

dalam masyarakat. 

Reintegrasi sosial maksudnya adalah 

penyatuan kembali korban tindak pidana 

perdagangan orang kepada pihak keluarga atau 

penggantian keluarga yang dapat memberikan 

perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi 
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korban. Adapaun hak atas pemulangan harus 

dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban 

benar-benar menginginkan pulang dan tidak 

berisko bahaya yang lebih besar bagi korban 

tersebut. Pemerintah  dalam hal ini adalah institusi 

yang bertangungjawab dalam bidang kesehatan, 

dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial 

dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama 

antar penyelenggara kewenangan tingkat pusat, 

provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana 

korban berasal datau bertempat tinggal.  

 
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan 

anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai 

salah satu indikator buruknya kualitas 

perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum 

mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat 

membutuhkan orang-orang sebagai tempat 

berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak 

di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai 

elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering 

dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah 

berupaya memberikan perlindungan hukum kepada 

anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas 
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kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai 

bagian dari hak asasi manusia. Padahal 

berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua.  

Dalam konsideran huruf a dan b Undang-Undang 

No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: 

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 
negaranya, termasuk perlindungan terhadap 
hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 

b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam drinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya. 

 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk 

mewujudkan  perlindungan dan kesejahteraan anak. 

Undang-Undang ini  sudah mengatur tentang 

perlindungan hukum terhadap anak korban 

perdagangan manusia yang terdapat dalam Pasal 

59, Pasal 68 jo Pasal 83. Pasal 83 menyebutkan 

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, 

atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk 

dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas tahun) tahun dan paling singkat 3 
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(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

sedikit Rp. 60.000.000. 

Perlindungan yang diberikan pada korban atau 

saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat 

penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari 

permohonan yang disampaikan oleh korban. 

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam 

bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai 

pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, 

Soedjono Dirjosisworo50 berpendapat: “Namun, 

mengenai restitusi betapapun akan sukar 

dilaksanakan karena apabila apa yang harus 

diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak 

dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang 

benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku 

tidak rela membayar sebab ia harus menjalani 

pidana yang berat. 

 

 

                                                           
50 Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban 

dan Saksi, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, 
Jakarta, 2002. 

 


