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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah 

dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan 

pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan perekonomian.
1
 Hal tersebut yang membuat banyak fenomena 

yang dihadapi Indonesia sekarang ini diantaranya fenomena dibidang hukum, 

khususnya kejahatan perdagangan anak. 

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah 

kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan 

orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau 

bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik sejenis itu.
2
 

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan 

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan 

anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini 

juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan 

                                                           
1
 Moh Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: 

Libetry, hal. 2. 
2
 Ibid., hal. 5. 
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demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
3
 

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha 

melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
4
 

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan 

dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan 

yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama 

didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang 

rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang 

mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, 

jasmani maupun sosial. 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan 

bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan 

perlindungan dari perlakuan:
5
 

1. Diskriminasi 

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

3. Penelantaran 

4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

                                                           
3
 Shanty Dellyana, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, hal. 6.dalam 

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakrarta: PT RajaGrafindo  

hal.2.  
4
Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, hal. 52. Dalam 

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika 

Aditama, hal. 97. 
5
Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung:  Refika 

Aditama, hal. 82. 
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5. Ketidakadilan dan 

6. Perlakuan salah lainnya.  

Perdagangan anak dilakukan dengan sangat rapih dan tersembunyi 

menggunakan berbagai modus operandi dari si pelaku. Seperti kasus yang 

terjadi di Surakarta yakni adanya 2 (dua) Anak yang berasal dari Solo Raya 

menjadi korban eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Mereka 

dipekerjakan ditempat hiburan malam di kawasan Barong Tongkol, Kutai 

Barat, Kalimantan Timur. Selain bekerja memandu tamu laki-laki yang 

karaoke atau menemani berbincang-bincang, mereka juga dibayar untuk 

melayani hasrat seksual para tamu dengan terlebih dahulu menenggak 

minuman keras dengan dibayar sebesar Rp70.000/jam.
6
 

Kasus perdagangan anak yang kian banyak terjadi di masyarakat tentu 

mencerminkan betapa anak-anak tidak mempunyai posisi tawar untuk 

mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keadaan keluarga, 

ketidaktahuan, serta kondisi anak yang terlanjur menyandang “stigma sosial” 

negatif, cenderung menjadikan mereka tidak dilirik masyarakat sebagai 

korban, tetapi justru sebagai sampah masyarakat. Kemiskinan, tingkat 

pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan 

perlindungan kepada anak-anaknya, pergaulan bebas merupakan beberapa 

                                                           
6
Solopos.com, Selasa, 17 Mei 2016, Polisi Solo Ungkap 19 Gadis Asal  Soloraya Dijual di Kaltim, 

dalam http://m.solopos.com/2016/05/17/perdagangan-manusia-polisi-solo-ungkap-19-gadis-asal-

soloraya-dijual-di-kaltim-720357, diunduh Minggu 25 September Pukul 14:00. 

http://m.solopos.com/2016/05/17/perdagangan-manusia-polisi-solo-ungkap-19-gadis-asal-soloraya-dijual-di-kaltim-720357
http://m.solopos.com/2016/05/17/perdagangan-manusia-polisi-solo-ungkap-19-gadis-asal-soloraya-dijual-di-kaltim-720357
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faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, dan 

menjadi korban anak-anak yang dilacurkan.
7
 

Korban dari tindak pidana ini perlu adanya perlindungan hukum yang 

pasti. Dalam hal perlindungan korban tindak pidana, pertama-tama perlu 

dicatat dua makna yaitu:
8
 

a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana (perlindungan hak asasi manusia untuk 

kepentingan hukum seseorang) 

b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan 

atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang telah 

menjadi korban tindak pidana (penyantunan korban/recovery). 

Bentuk santunan dapat berupa pemulihan dalam keadaan semula 

(rehabilitasi). Pemulihan keseimbangan batin (permintaan maaf), 

pemberian ganti rugi, restitusi, kompensasi, jaminan, santunan 

kesejahteraan sosial dan sebagainya. 

 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak salah satunya dengan 

mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya 

Anak harus dilakukan secara terus menerus demi terciptanya kualitas di masa 

yang akan datang. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan hak 

untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, karena Hak Asasi Manusia 

bersifat universal dikarenakan tidak membedak-bedakan asal usul, jenis 

kelamin, agama dan lain-lain sehingga wajib untuk setiap negara melindungi 

serta menjamin Hak Asasi Manusia. 

Sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak 

terutama korban perdagangan anak dimana korban banyak mengalami 

kerugian dan bertambahnya kasus perdagangan anak di Indonesia yang kian 

                                                           
7
Yanuar Farida Wismayanti, Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan Potret Suram 

Kemiskinan Versus Perlindungan Anak, dalam, http://www.smeru.or.id/cpsp/Paper,%20Abstact, 

%20CV/0102_YanuarFarida-paper.pdf, diunduh Minggu 25 September Pukul 13:44. 
8
Moh Hatta, Op.Cit., hal. 57-59. 

http://www.smeru.or.id/cpsp/Paper,%20Abstact,%20%20CV/0102_YanuarFarida-paper.pdf
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marak, khususnya di Surakarta yang juga baru-baru ini muncul kasus tersebut. 

Mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang hal itu dan 

mengangkat judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI SURAKARTA.” 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting dalam suatu pelaksanaan 

penelitian, perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan 

data yang tidak perlu dalam penelitian ini serta dapat menghemat biaya dan 

waktu dalam penelitian.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan di dalam penulisan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak 

dan perlindungannya? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya Tindak Pidana 

Perdagangan Anak? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Perdagangan Anak 

khususnya di wilayah Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Anak dan perlindungannya. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya Tindak 

Pidana Perdagangan Anak. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya Perdagangan Anak khususnya di wilayah Surakarta. 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman Ilmu Hukum 

khususnya mengenai Hukum Pidana. 

b. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaturan hukum tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Anak beserta perlindungannya. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong 

terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak khususnya di Wilayah 

Surakarta. 

d. Guna mengetahui apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

perdagangan anak khususnya di Wilayah Surakarta, baik yang 

dilakukan oleh pihak berwenang maupun segenap masyarakat. 

e. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi. 

masyarakat dalam bidang hukum pidana, Khususnya mengenai 

perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak di Wilayah 

Hukum Surakarta. 

2. Manfaat praktis 
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Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang 

dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang hukum 

pidana pada umumnya dan perdagangan anak pada khususnya dalam 

kaitannya perlindungan terhadap korban perdagangan anak serta dalam 

rangka pencegahan perdagangan anak yang saat ini semakin marak terjadi 

di masyarakat. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pengertian Hukum Pidana menurut Wijono Prodjodikoro yanki 

peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang 

dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang 

oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-

hari dilimpahkan.
9
 Lebih lanjut menurut Van Hamel menyatakan bahwa 

Srafbaar Feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan di dalam wet, yang 

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan.
10

 Perdagangan anak yang sedang marak di masyarakat merupakan 

masalah yang besar dan termasuk dalam ranah hukum pidana. 

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan 

siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) 

baik secara langsung maupun tidak langsung.
11

 Soal perlindungan korban 

tidak hanya terbatas pada perlindungan menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku pada saat ini, tetapi dilihat dari pengertian korban 

                                                           
9
 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, hal. 15. 

10
 Ibid., hal. 9. 

11
 Maidin Gultom, Op. Cit., hal. 69. 
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menurut Arif Gosita, yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai 

akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi penderita. 

Ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan korban 

adalah “...seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, 

seksual, dan ekonomi atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan 

orang” sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan adalah... 

“...seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

Selanjutnya, di dalam kedua undang-undang tersebut di atas semakin 

diperjelas bahwa korban adalah seseorang yang karena suatu tindak pidana 

mengalami suatu penderitaan baik secara permanen maupun tidak permanen, 

artinya korban adalah orang yang menderita kerugian.
12

 Ganti rugi: telah 

diatur dalam Statuta Roma dengan indikator, yaitu korban termasuk keluarga 

atau mereka yang menggantungkan nafkah kepada korban; kerugian 

mencakup seluruh kerugian yang dialami korban dalam bentuk pertama: 

restitusi, pengembalian korban pada kondisi semula, kedua kompensasi ganti 

rugi akibat penderitaan mental dan fisik termasuk hilangnya kesempatan, 

kerusakan fisik, hinaan dan sebagainya termasuk bantuan hukum dan ketiga: 

rehabilitasi yaitu ganti rugi, media, perawatan psikologis dan psikiatris.
13

 

                                                           
12

Moh Hatta, Op. Cit., hal. 59. 
13

Ibid., hal. 86. 
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Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 51 ayat (1) Korban 

berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, 

pemulangan dan reintegrasi sosial dan pemerintah apabila yang bersangkutan 

mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana 

perdagangan orang.
14

 

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan anak yang utama ialah karena sebagian besar korban 

perdagangan anak enggan membawa kasusnya hingga ranah pengadilan. 

Perlindungan terhadap korban perdagangan anak tentunya tak luput dari 

masalah penegakan hukum pidana. Faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum ialah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak 

hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor 

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; faktor 

masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku/diterapkan; faktor kebudayaan, 

yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.
15

 

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan 

pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak 

seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sikap yang jahat, tetapi keluarga 

yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.
16

 

Upaya pencegahan agar anak tidak ikut terlibat dalam perdagangan anak 

                                                           
14

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 
15

Maidin Gultom, Op. Cit., hal. 90-91. 
16

Andi Hamzah, 1999, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal. 59. 
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bukan saja merupakan peran penting keluarga. Faktor lingkungan juga sangat 

memberi pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku dan pergaulan anak. 

Selanjutnya faktor perekonomian yang selama ini menjadi alasan utama 

mengapa seseorang melakukan perdagangan anak, maka sudah selayaknya hal 

tersebut menjadi perhatian secara serius agar seluruh elemen masyarakat 

bersama-sama penegak hukum dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana 

Perdagangan anak. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
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mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 

diperoleh melalui suatu permasalahan itu.
17

 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu 

untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data 

primer di lapangan yakni penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak.
18

 Tujuan di atas untuk memberikan data 

secara sistematis dan menyeluruh tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Anak, baik pengaturan hukumnya, faktor-faktor penyebabnya maupun 

                                                           
17

Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Muhammadyah University Press, hal. 1. 
18

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 
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upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana 

perdagangan anak khususnya di Wilayah Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Surakarta Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan sesuai penelitian yang penulis susun yakni mengangkat 

kasus yang terjadi di Wilalyah Surakarta sehingga memudahkan penulis 

dalam pencarian data. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau 

fakta-fakta yang secara langsung diambil dari lokasi penelitian dan 

wawancara secara langsung kepada Ibu Endang TH selaku Kasubnit I 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polretas Surakarta. 

b. Data Sekunder 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar 

peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
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Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidan Anak, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi 

Konvenan Hak Ekosob, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 

2012 tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak 

Anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 

Anak (Protocol To The Convention On The Right Of The Child On 

The Sale Of Childern, Child Prostitution and Child Pornography). 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi literatur-literatur 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan anak dan media internet. 

3) Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan 

sekunder seperti kamus hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan 

mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian yakni perdagangan anak yang tengah dikaji penulis. 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi wawancara yang 
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dilakukan di Polresta Surakarta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA). 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penulisan hukum ini dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari rekaman, 

wawancara, pengamatan, bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku 

dan sebagainya) dibuat dalam kata-kata atau kalimat dan dari data 

kualitatif tersebut dianalisa dengan metode berfikir induktif yaitu pola 

berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang 

diteliti penulis. Adapum sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai, tinjauan umum tentang tindak pidana , tinjauan umum 

tentang tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum tentang anak, 

tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan 

anak. 
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BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis 

akan menguraikan tentang perlindungan hukum yang telah diatur di dalam 

berbagai Undang-Undang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perdagangan anak dan menguraikan tentang upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya  tindak pidana perdagangan anak. 

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan 

saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. 


