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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara hukum. Pembicaraan mengenai anak dan 

perlindungnya tidak akan pernah berhenti dalam  sejarah kehidupan, karena 

anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak 

terkecuali Indonesia.
1
 Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas 

perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin  hak-hak anak tersebut, 

dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan 

perlindungan terhadap anak.
2
 

Guna memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia 

sudah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.
3
 Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan 

perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan 

terhadap suatu kejahatan yang menimpa anak korban. 
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Namun akhir-akhir ini di Indonesia maupun di Negara lain terjadi 

peningkatan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap anak.
4
 Yaitu 

pelanggaran yang dikenal dengan istilah “Human Trafficking”.
5
 Human 

trafficking merupakan salah suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk 

diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia.
6
  

Walaupun banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana 

perdagangan (human trafficking) untuk anak, salah satunya Pasal 76F 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 

penjualan, dan/atau perdagangan Anak.” 

 

Namun kenyataannya, perempuan dan anak-anak adalah kelompok 

yang paling banyak diminati korban tindak pidana trafficking yang dijual 

untuk banyak tujuan dari mulai prostitusi, PRT, sampai penjualan organ 

tubuh.
7
 Dapat kita ketahui, seperti kasus yang terjadi di Solo yaitu Polisi 

mengungkap 19 anak dari solo yang menjadi perdagangan di Kutai Barat, 

Kalimantan Timur (Kaltim) dan dipekerjakan di tempat hiburan malam dari 

umur 12 tahun sampai 18 tahun.
8
  Karenannya kejahatan trafficking, dampak 

psikologis dan psikis yang dialami korbannya terutama anak-anak sangat 
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mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak dalam meraih masa depan 

karena trauma yang dirasakannya.      

Perlindungan, pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak 

pidana trafficking bukan hanya tugas kepolisian, hakim atau para penegak 

hukum lain, tetapi harus ada kerja sama antar instansi ataupun lembaga lain 

yang sama-sama terpanggil untuk menangani permasalahan trafficking.
9
 

Salah satu LSM yang berkecimpung dalam perlindungan anak  ialah Yayasan 

KAKAK, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam isu perlindungan 

anak terus berusaha melakukan kampanye dalam hal pencegahan serta 

melakukan penyuluhan tak terkecuali masalah trafficking. Masalah 

perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu permasalahan yang 

harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan 

nasional yang sedang berlangsung.
10

 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN (HUMAN 

TRAFFICKING) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

                                                           
9
 Moh Hatta, Op.Cit, hal 3 
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Bhuana Ilmu Populer, hal.240. 
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1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan 

(Human trafficking) di Wilayah Surakarta? 

2. Apakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak 

korban perdagangan (human trafficking) di Wilayah Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yag ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini 

yaitu sebegai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak 

korban perdagangan (Human Trafficking) di Wilayah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum 

terhadap anak korban perdagangan (Human Trafficking) di Wilayah 

Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya 

di bidang ilmu hukum pidana yaitu tentang perlindungan hukum 

terhadap anak korban perdagangan (Human Trafficking). 

2) Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitan sejenis untuk selanjutnya.  
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b. Manfaat Praktis 

1) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan 

yang diteliti oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak 

korban perdagangan (Human Trafficking). 

2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 

sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan anak yang dalam kondisi 

lemah dan belum kuat dilihat daei secara fisik, mental, ekonomi, sosial dan 

politik, guna mendapatkan keadilan sosial yang sifatnya antisipatif 

berdasarkan hukum yang berlaku.
11

 Isu yang sangat memprihatinkan akhir-

akhir ini adalah perdagangan orang atau trafficking terutama bagi anak dan 

perempuan dengan banyak modus yang dipakai oleh penjahat untuk 

menjadikan anak sebagai gudang emas dalam perekonomian. 

                                                           
11

 Abintoro Prakoso, 2012, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Aswaja 

Pressimdo, hal. 16. 
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Berbagai perlindungan telah diberikan terhadap anak korban 

trafficking ini untuk pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai anak. 

Penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban dari 

Pemerintah, Polisi, Hakim, ataupun Jaksa tetapi juga orang tua dan pihak-

pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat pula memberikan perlindungan 

terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) serta aspek sosial 

yang akan dilalui anak-anak korban perdagangan (human trafficking) ini.
12

  

Pengadilan Negeri Surakarta dan LSM Yayasan KAKAK Surakarta 

yang berupaya menggalakkan keperdulian perlindungan terhadap anak korban 

perdagangan (human trafficking). Dalam hal perlindungan hukum terhadap 

anak korban trafficking dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah anak 

korban perdagangan (human trafficking) di Wilayah Surakarta yaitu pertama, 

kasus perdagangan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta 

dan anak korban yang ditangani oleh Yayasan KAKAK, kemudian diberikan 

perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) 

ini dilakukan baik secara represif maupun preventif.  Sementara itu menurut 

undang-undang perlindungan anak, upaya perlindungan dilakukan dengan:
13

 

pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak 

korban, di antaranya: pengertian-pengertian, masalah kepentingan dan 

                                                           
12

Shinta Agustina, Perdagangan Perempuan dan Anak Sebgai Kejahatan Tradisional: 

Permasalahan da Penanggulangannya Di Indonesia, Jurnal Hukum Projuatitia, Volume 24, 

Nomor 1, (Januari 2006), hal 48. 
13

Amin Suprihatinii, Op.Cit., hal 32. 
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kewajiban, masalah kerja sama dan koordinasi, dan masalah jaminan 

hukum.
14

 

Dengan terwujudnya perlindungan hukum diharapkan dapat memenuhi 

hak-hak anak korban perdagangan (human trafficking) sehingga hak-hak anak 

akan terpenuhi. 

 

E. Metode Penelitian 

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai penelitian ini:  

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan.
15

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah 

deskriptif.
16

 Dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan 

fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Dengan 

tujuan penelitian ini memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap 

anak korban perdagangan (Human Trafficking) di Wilayah Surakarta. 

                                                           
14

Arif Gosita, Op.Cit., hal. 247-252. 
15

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  

Jakarta: Radja Persada. hal.52. 
16

 Beni Ahmad  Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 57. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
17

 Dengan cara penelitian, wawancara dan diskusi terfokus, 

yaitu narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Staff 

LSM Yayasan KAKAK. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya.
18

  

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer.
19

 Yang terdiri dari, Konvensi Hak-hak Anak,  

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang  Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak, putusan nomor: 

201/Pid.Sus/2016/PN.Skt. 

                                                           
17

 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali 

Pers, hal. 30. 
18

 Ibid.  
19

 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Lihat buku Zainuddin Ali, 

2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23. 
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2) Bahan hukum sekunder.
20

  Yang terdiri dari rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban 

perdagangan (human trafficking). 

3) Bahan hukum tersier.
21

 Bahan-bahan seperti kamus hukum,  internet 

dan ensiklopedia. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis pada Wilayah Surakarta yaitu di 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan KAKAK di Jalan 

flamboyan Dalam No.1 Purwosari Surakarta dan Pengadilan Negeri 

Surakarta di Jalan Slamet Riyadi No. 290 Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini digunakan dengan diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasi penelitian.
22

 

b. Wawancara  

Metode yang digunakan penulis adalah wawancara.
23

 Dalam hal 

                                                           
20

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. Lihat Buku Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Jakarta : Rajawali Pers, hal. 32. 
21

 Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004, Metode Peneitian Hukum, Surakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 19. 
22

 Zainuddin Ali, Op.Cit, hal 107. 
23

 Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni 

pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
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ini menggunakan wawancara terfokus.
24

 Dilakukan kepada Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta dan Staff Yayasan KAKAK Surakarta. 

6.  Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah cara 

kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi 

berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut 

diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini 

menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke 

lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang 

ada di lapangan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I terdiri dari Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, dan sistematika skripsi 

BAB II terdiri dari  tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan umum 

tentang perlindungan hukum, pengertian anak dan korban, tinjauan umum 

mengenai tindak pidana perdagangan (human traffcking) dan tinjauan umum 

mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat.  

                                                                                                                                                               
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Lihat Amiruddin 

dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 82. 
24

 Ibid, hal. 85. 
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BAB III  terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) 

di Wilayah Surakarta dan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum 

terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) di Wilayah Surakarta. 

BAB IV terdiri dari  penutup yang mencakup kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 


