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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. Kajian Konsepsional  

A. VIKTIMOLOGI 

1. Pengertian Viktimologi 

Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu 

pengetahuan), bahasa Latin victim (korban) dan logos (ilmu 

pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/ victimology artinya ilmu 

pengetahuan tentang korban (kejahatan). 

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli 

Abdussalam berpendapat 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 lainya”. Di sini jelas 

yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan 

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
10

 

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 

permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 

proses viktimisasi dan akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan 
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kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara 

lebih bertanggung jawab.
11

 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih tentang korban 

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 

penderitaan- pederitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah 

tidak untuk menyanjung- nyanjung para korban, tetapi hanya untuk 

memberi penjelasan  mengenai peranan sesungguhnya para korban dan 

hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting 

dalam rangka mengusahakan kegiatan- kegiatan dalam mencegah 

kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan 

peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak 

langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang 

informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan 

struktural atau non struktural.
12

 

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti 

sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 

mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. 

Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan 

saja, pada fase ini dapat dikatakan sebagai “penal or special 

victimology”. Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya 
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mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban  

kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “general victimology”. Fase 

ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji 

permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak- hak 

asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “new victimology”.
13

 

2. Ruang Lingkup Viktimologi 

Viktimologi meneliti topik- topik tentang korban, seperti: 

peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 

dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 

peradilanan pidana.  

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi 

bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 

victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 

termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
14

 

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 

memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban 

karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak 

                                                           
13

 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, cet.II, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013, hal. 44-45. 

 
14
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mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban 

bencana alam di luar kemauan manusia (out of man‟s will). 

Tujuan victimology dikatakan Muladi adalah:
15

 

a. Menganalisi pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 

b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 

terjadinya viktimisasi; 

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi 

penderitaan manusia. 

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut 

Arif Gosita adalah sebagai berikut:
16

 

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas. 

b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. 

c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 

suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para 

korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, 

jaksa, hakim pengacara, dan sebagainya. 

d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal. 

e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi 

kegiatan- kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 

                                                           
15

 Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2007, hal. 

82. 

 
16

 Arif Gosita, Opcit, hal. 40-41. 
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viktimologi usaha- usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti 

kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 

f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 

penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada 

pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, 

viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau 

mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. 

Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang 

meliputi:
17

  

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 

kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 

angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 

peperangan lokal atau dalam skala internasional. 

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 

antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 

tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 

lingkungan hidup. 

c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap 

anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 

orang tuanya sendiri.  
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d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 

obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 

lain-lain. 

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 

menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 

maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-

undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi 

kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. 

Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan 

keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, 

maka adalah benar apabila kita bersama, mengusahakan 

pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan 

dalam bersikap kehidupan dengan beragam cara, dan mengusahakan 

pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat 

dalam berbagai viktimisasi. 

3. Manfaat Viktimologi  

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 

merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 

suatu ilmu. 
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Arif gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh 

dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:
18

 

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 

menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 

viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 

Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 

etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-

usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam 

menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi 

kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.  

b.  Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih 

baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 

menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya 

tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk 

memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 

peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 

pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya 

pencegahan terhadap berbagai macam viktisasi demi 

menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 

yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi 

suatu viktisasi. 
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c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 

bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 

pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 

pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non- 

structural. Tujuanya bukan untuk menakut- nakuti, tetapi untuk 

memberikan pengertian yang baik agar waspada. 

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi 

yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk 

dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi 

internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi 

industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial 

setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 

pemerintahan untuk keuntungan sendiri.  

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 

penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat- pendapat 

viktimologi dipergunakan dalam keputusan- keputusan 

peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku 

kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, 

merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi 

manusia. 
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Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 

utama dalam memepelajari manfaat studi korban yaitu:
19

 

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak- hak 

korban dan perlindungan hukum. 

b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 

dalam suatu tindak pidana. 

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 

korban. 

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 

sebagai sebab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak- hak asasi 

manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang 

mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 

kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan. 

Viktiomologi bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak 

hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. 

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam 

upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah 

diketahui latar belakang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa 

besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus 
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operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan 

aksinya, serta aspek- aspek lainya yang terkait.  

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 

pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 

diajukan kepada teradakwa, mengingat dalam praktiknya sering 

dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 

yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, 

yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya 

viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi 

dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 

kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 

tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban 

terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan 

hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang 

akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar 

penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan. 

Misalnya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa dengan melihat pada penderitaan dialami 
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oleh korban akibat perbuatan terdakwa, misalnya korban menderita 

cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan, korban 

kehilangan orang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi 

keluarga.
20

 

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang- undangan yang 

selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan 

korban.       

B. KORBAN DAN KEJAHATAN 

1. Pengertian Korban 

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 

yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain 

yang mencari pemenuhuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain 

yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
21

 

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada 

deklarasi- deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan 

penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual 

maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik 

maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 

                                                           
20

 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Opcit, hal. 67. 
21
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perampasan yang nyata terhadap hak- hak dasarnya, baik karena 

tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).
22

  

Dalam pengertian diatas tampak bahwa isitilah korban tidak 

hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga 

kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir 

semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini 

tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun 

mental juga mencakup pula derita- derita yang dialami secara 

emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai 

penyebabnya ditunjukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang 

sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.
23

 

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 

korban yang menderita secara langsung, akant tetapi korban tidak 

langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan 

sebagai korban. Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, 

istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 

kehilangan anaknya, dan lainya.
24

 

                                                           
22

 Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban, Jakarta: Elsam, 2002, hal. Xiii. 

23
 Ibid., hal. Xiv. 

24
 Soeharto, Perlidungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam 

Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 78. 
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Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 

terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa 

tipologi korban, yaitu:
25

 

a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/ 

menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi 

dalam penanggulangan kejahatan. 

b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 

karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 

tertentu. 

c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 

kejahatan atau pemicu kejahatan. 

d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan diriya menjadi 

korban. 

e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 

dirinya sendiri. 

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu 

sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu 

menjadi tujuh bentuk yaitu:
26

 

                                                           

25
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 

2007, hal. 124. 
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a. Unreleated Victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 

dengan si pelaku dan menjadi korban memang potensial. 

Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada 

dipihak korban. 

b. Provocative Victims merupakan korban yang disebabkan 

peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 

itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan 

pelak secara bersama-sama. 

c. Participating Victims hakikatnya perbuatan korban tidak 

disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 

Misalnya, mengambil uang dalam jumlah besar yang tanpa 

pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga 

mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 

pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 

d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 

lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 

Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 

masyarakat atau pemeritah setempat karena tidak dapat 

memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 

                                                                                                                                                                     
26

 Ibid., hal. 124-125. 

Shelin, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam ditinjau dari Perspektif Viktimologi, 2016 
UIB Repository (c) 2016



22 
 

Universitas Internasional Batam 

e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 

oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 

kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu 

pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 

atau masyarakat. 

f. Self Victimizing Victims adalah korban kejahatan yang 

dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 

Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada 

korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 

sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabakan 

kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 

Berbicara tentang viktimisasi, Mendelsohn membuat suatu 

tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe, tipologi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut
27

: 

a.  The “completely innocent victim”. Korban yang sama sekali 

tidak bersalah oleh Mendeson dianggap sebagai korban “ideal” 

yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak 

menyadari ketika ia menjadi korban. 

b.  The “victim white minor guilty” and victim due to his 

ignorance”. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang 
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disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang 

menggoda tetapi salah alamat, sebagai akibat malah dia 

menjadi korban. 

c.  The “victim as guilty as offender” and “ voluntary victim”. 

Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini 

oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai 

berikut. 

1. Bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”; 

2. Bunuh diri dengan adhesi; 

3. Euthanasia; 

4. Bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya 

pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu 

pasangan sakit). 

d. The “victim more guilty than the offender”. Dalam hal korban 

kesalahnaya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni: 

1. Korban yang memancing dan atau menggoda seeorang 

untuk berbuat jahat; 

2. Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan kejahatan. 

e.   The “most guilty victim” and the “ victim as is gultu alone”. 

Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian 
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misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih 

dahulu melakukan kejahatan namun akirnya justeru ia sendiri 

yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat 

pembelaan diri dari orang lain yang diserang). 

f.   The “simulating victim” and the “imagine as victim”. Korban 

pura-pura dan korban imajinasi oleh Mandesohn dicontohkan 

pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan 

tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun. 

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang 

dibedakan sebagai berikut:
28

 

a. Primary victimization, yaitu korban korban berupa individu 

atau perorangan (bukan kelompok) 

b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 

badan hukum. 

c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas  

d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui 

misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 

produk. 
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2. Hak- Hak Korban 

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu 

mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak 

korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan 

yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang 

mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-

hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Menurut Arif Gosita 

hak-hak korban itu mencakup:
29

 

a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaanya. Pemberian 

ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan 

memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan 

pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikuensi 

tersebut. 

b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi 

restitusi karena tidak memerlukanya). 

c. Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila 

pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. 

d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 

e. Mendapat hak miliknya kembali. 
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f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 

melapor dan menjadi saksi. 

g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum. 

h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden). 

3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan 

Hukum 

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai 

permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/ 

pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan 

pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum 

atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam 

masyarakat. 

 Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan 

secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk 

perlindungan dan konsekuensi hukum. Dengan kurangnya 

perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban 

bersifat pasif dan cenderung non- kooperatif dengan petugas, bahkan 

terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keenganan 

korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban 

melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga 
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aparat pengadilan merasa satu- satunya pihak yang dapat mewakili 

kepentingan korban.
30

 

 Perlunya perlindungan hukum korban kejahatan secara 

memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. 

Perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan 

medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum 

terhadap korban yaitu:
31

 

a. Ganti rugi 

  Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 

terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi 

kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan 

kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan 

dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti 

kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang 

dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan 

langsung berkaitan dengan kesalahan yang di perbuat pelaku. 
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Gellaway
32

 merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti 

kerugian yaitu: 

1. Meringankan penderitaan korban. 

2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan 

dijatuhkan. 

3. Sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi terpidana. 

4. Mempermudah proses peradilan. 

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam 

bentuk tindakan balas dendam. 

b. Restitusi (restitution) 

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 

akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 

utamanya adalah menanggulangi sesmua kerugian yang di 

derita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan 

jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam 

merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku 

dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih 

rendak dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam 

bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi 
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dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih 

diutamakan. 

c. Kompensasi  

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat 

dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Adanya 

gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 

berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas 

sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab 

dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, 

khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 

kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama 

sekali tidak tergantung bagaimana jalanya proses peradilan dan 

putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu 

diperoleh dari pemerintah atau dana umum. 

4. Pengertian Kejahatan 

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih 

dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang 

termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis 

(perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak 

pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang- undang dan 

perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar 
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norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur 

dalam perundang- undangan.  

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang 

dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti 

memenuhi unsur- unsur delik, dimana unsur- unsur delik terdiri atas 

unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang 

berasal dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada 

hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Unsur objektif merupakan unsur 

dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat 

perbuatan manusia, keadaan- keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat 

melawan hukum.
33

 

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah hasil interaksi karena 

adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling 

mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti 

luas. Artinya tidak saja kejahatan yang dirumuskan dalam undang- 

undang hukum pidana saja melainkan juga tindakan- tindakan yang 

menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap 

jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang- undang 

dikarenakan situasi dan kondisi tertentu.
34
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5. Sebab- Sebab Kejahatan 

Perbuatan jahat adalah perbuatan anti sosial, artinya setiap 

perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam hal ini, pada 

dasarnya tidak ada perbuatan yang jahat secara kodrati melainkan 

tergantung dari pandangan masyarakat apakah menganggap 

perbuataan itu jahat atau tidak. Masyarakat memberikan label suatu 

perbuatan dengan cap kejahatan.  

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab- 

sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya adalah 

teori biologis yang beranggap bahwa bakat merupakan penyebab 

utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan dari nenek 

moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. 

Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja 

disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhhi oleh lingkungan. Jika 

ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi 

kejahatan. Beberapa teori krimonologi mengungkapkan faktor- faktor 

penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut:
35
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a. Teori Differential Association 

Teori Differential Association diperkenalkan oleh Sutherland 

pada tahun 1939 dalam bukunya Principel of Crimonology. 

Teori ini didasarkan pada Sembilan proposi yaitu: 

1. Tingkah laku kriminal dipelajari 

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan 

orang lain dalam proses komunikasi 

3. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal 

itu terjadi di dalam kelompok- kelompok orang yang intim/ 

dekat. 

4. Ketika tingkah laku dipelajari, pembelajaran itu termasuk 

(a) teknik- teknik melakukan kejahatan, yang kadang 

sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari 

motif- motif, dorongan- dorongan, rasionalisasi- 

rasionalisasi, dan sikap- sikap. 

5. Arah khusus dari motif- motif dan dorongan- dorongan itu 

dipelajari melalui definisi- definisi dari aturan- aturan 

hukum apakah ia mengguntungkan atau tidak. 

6. Seorang menjadi delinquent karena definisi- definisi yang 

menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari 
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definisi- definisi yang tidak menguntungkan untuk 

melanggar hukum. 

7.  Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam- macam dalam 

frekuensi/ kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan 

intensitasnya. 

8.  Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 

dengan pola- pola kriminal dan anti kriminal melibatkan 

mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. 

9.  Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 

kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum, tingkah laku 

kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan- kebutuhan 

dan nilai- nilai umum tersebut, karena tingkah laku non 

kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dna nilai- nilai 

yang sama. 

Differential association bukanlah merupakan suatu pernyataan 

yang tepat tentang bagaimana seseorang menjadi penajahat. Kejahatan 

itu bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan 

untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan 

menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak 

langsung oleh karena itu untuk mencari sebab- sebab kejahatan adalah 

di masyarakat. Kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang- orang 
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miskin, kurangnya pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang- 

orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang 

tinggi.
36

 

b. Teori Anomi 

1. Konsep anomi menurut Durkheim secara garis besar adalah 

hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya 

patokan- patokan dan nilai- nilai. 

2. Konsepsi Merton tentang anomi agak berbeda dengan 

konsepsi anomi dari Durkheim. Masalah sesungguhnya 

menurut Merton, tidak diciptakan oleh sudden social 

change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social 

cultur (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan 

yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana 

yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya 

dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :
37

 

a. Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini 

berharga untuk diperjuangkan.  

b. Institutionalizes means atau accepted ways untuk 

mencapai tujuan itu. 
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C. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

1. Pengertian Perdagangan Orang 

Istilah perdagangan manusia berasal dari bahasa inggris dan 

mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan ilegal. Berbicara 

mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan 

dan tindakan serupa dengan perbudakan yang sudah dilarang diseluruh 

dunia. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 

Angka 1, pengertian mengenai perdagangan orang adalah 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, 

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 

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Pengertian ini memberikan rumusan yang jelas bahwa 

pengertian tersebut dapat dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu:
38

 

a. Adanya Tindakan atau Perbuatan: Tindakan atau perbuatan ini 

meliputi unsur- unsur: pengerahan (perekrutan), transportasi, 
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pemindahan, penyembunyian (penampungan), penempatan dan 

penerimaan orang; 

b. Adanya Cara: Unsur- unsurnya meliputi: penggunaan ancaman 

atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk paksaan lain, 

penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, 

atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran 

atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang 

yang menguasai orang lain; 

c. Adanya Tujuan atau Maksud Eksploitasi: Yakni untuk tujuan 

Ekploitasi, yang didalamnya mencakup setidak- tidaknya 

unsur- unsur: eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk- 

bentuk eksploitasi seksual lainya, kerja paksa, perbudakan, 

penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. 

Adanya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pasal 297 

dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku, dapat dilihat perbandingan 

rumusan tersebut dalam tabel 2.1 berikut ini.
39
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Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

KUHP 
Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki- laki 

yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun. (Pasal 297) 

UU Nomor 21 

Tahun 2007 

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau posisi rentan, penjerataan 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 antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1)  

  

Dalam Pasal 297 KUHP cara melakukan perdagangan orang 

tidak termasuk unsur tindak pidana, tetapi cara melakukan tindak 

pidana perdagangan orang dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur dari 

tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, 

penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau 

penjeratan utang. 

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan 

mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:
40
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a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 

unsur- unsur tindak pidana yang di tentukan dalam Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Undang- Undang 

ini juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk 

eksploitasi; 

b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah 

NKRI untuk tujuan eksploitasi; 

c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau 

memberikan sesuatu dengan maksud eksploitasi; 

d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara 

apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau 

memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, 

mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau 

mengambil keuntungan; 

e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan 

palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk 

mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
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f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, 

menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau 

mempengaruhi saksi secara melawan hukum; 

g. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi 

atau petugas di persidangan perkara Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, orang yang mencegah, merintangi, atau 

mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan dan persidangan disidang pengadilan terhadap 

tersangka, terdakwa, atau saksi, dan setiap orang yang 

membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban 

yang seharusnya dirahasiakan. 

3. Bentuk- Bentuk Perdagangan Orang  

Adapun beberapa bentuk perdagangan orang yang ditemukan 

di Indonesia yaitu: 

a. Pekerja Migran  

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah 

kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat 

yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. 

Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa 

keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke 
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wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai 

kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan 

terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor 

penarik dari tempat tujuan.
41

 Pekerja migran mencakup dua 

tipe, yaitu:
42

 

1. Pekerja Migran Internal 

Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang 

bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain 

yang masih dlama wilayah Indonesia. Karena perpindahan 

penduduk umunya dari desa ke kota (rural-to-urban 

migration). Fenomena ini menunjuk pada keadaan di mana 

pertumbuhan kota berjalan dengan cepat namun tanpa 

diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, 

khusunya disektor industry dan jasa. Akibatnya, para 

migran yang ingin memperbaiki nasib meninggalkan 

desanya dan tanpa bekal keahlian yang memadai tidak 

mampu terserap oleh sektor industri dan jasa diperkotaan. 

Mereka kemudian bekerja di sektor informal perkotaan 

yang umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, upah 

rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial. 

                                                           
41

 Muhadjir Darwin, Pekerja Migran dan Seksualitas, Yogyakarta : Center for Population and Policy 

Studies Gadjah Mada University, 2003, hal. 3.  

42
 Farhana, Opcit, hal. 33. 
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2. Pekerja Migran Internasional  

Pekerja migran internasiona (luar negeri) adalah mereka 

yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan 

di negara lain. Pengertian ini menunjuk pada orang 

Indonesia yang bekerja di luar negeri atau dikenal dengan 

istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan 

TKI ini seringkali menyentuh buruh wanita yang menjadi 

pekerja kasar di luar negeri, yang biasanya disebut dengan 

Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan), sedangkan 

pekerja laki- laki di luar negeri disebut TKI.  

b. Pekerja Anak 

Pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – undang 

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 

Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 

di Indonesia secara umum meliputi anak- anak yang 

dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain 

dalam bentuk berikut :
43

 

1. Anak-  anak yang dilacurkan. 

2. Anak- anak yang di pertambangan. 

                                                           
43

 Indonesia, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN ) Penghapusan Bentuk – 

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I. 
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3. Anak- anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara. 

4. Anak- anak yang bekerja di sektor konstruksi. 

5. Anak- anak yang bekerja di jermal. 

6. Anak- anak yang bekerja sebagai pemulung sampah. 

7. Anak-  anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan 

yang menggunakan bahan- bahan peledak. 

8. Anak- anak yang bekerja di jalan. 

9. Anak- anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 

10. Anak- anak yang bekerja di Industri rumah tangga. 

11. Anak- anak yang bekerja di perkebunan. 

12. Anak- anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan 

dan pengangkutan kayu. 

13. Anak- anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan 

yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. 

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima 

tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, 

yaitu anak- anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan 

pengedar narkotik (sale, production and trafficking drugs), 

perdagangan anak (trafficking of children), pelacuran anak (children of 

protistution), anak- anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai 
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(child labour in off – shore fishing), pertambangan (mining), dan anak 

– anak yang bekerja di industri sepatu (footwear).
44

  

c. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)  

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi 

dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir 

ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha 

yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui 

adopsi atau pengangkatan anak. Pengaturan tentang 

pengangkatan anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan 

dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Sema tersebut 

mengatur tentang pengangkatan anak antar WNI. Isinya selain 

menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara 

orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang 

pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak 

terikat perkawinan yang sah/ belum menikah. Selain itu, diatur 

juga cara menangkat anak , bahwa:
45

 

 “ Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu 

mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan 

kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat 

itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan 

                                                           
44

 International Labour Organization, Bunga – Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah 

Tangga Anak di Indonesia, Jakarta: ILO – APEC, 2004, Hal. 150. 

 
45

 Farhana, Opcit, hal. 44. 
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ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan 

Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani 

oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi 

material secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal/ domisili anak yang akan diangkat”.  

 

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat 

untuk melindungi hak- hak anak yang diangkat dan mencegah 

berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. 

Tidak tahunya prosedur ini menimbulkan persepsi 

dimasyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga 

sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat 

terjadi tindak pidana perdagangan anak. 

d. Pernikahan dan Pengantin Pesanan 

Salah satu modus operandi perdagangan orang lain adalah 

pengantin pesanan (Mail Order Bride) yang merupakan 

pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. 

Perkawinan paksaan ini menjadi perdagangan orang apabila 

terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi 

melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, 

sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta 

ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. 

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu 

pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk 
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mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain 

yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan 

prempuan tersebut dimasukkan dalam porstitusi. Kedua, adalah 

perkawinan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah 

tangga untuk mengerjakan pekerjaan- pekerjaan domestik yang 

sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini 

banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di 

Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan 

walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberpa 

kasus serupa. Ada beberapa artikel di surat kabar yang 

mengangkat tentang pengantin pesanan. Berdasarkan artikel- 

artikel tersebut dapat dilihat ruang lingkup dan pentingnya 

perdagangan orang melalui pengantin pesanan diperhatikan, 

yaitu sebagai berikut:
46

 

1. Pada tahun 1993, sebuah surat kabar di Singkawang 

menulis bahwa kira- kira 34.000 perempuan berusia 14-18 

tahun dikirim ke Hongkong sebagai pengantin. 

2. Pada tahun 1994 sebuah surat kabar lain menulis 25 

perempuan dari  Jawa Timur direkrut untuk dinikahi laki – 

laki Taiwan. 

                                                           
46

 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: USAID, 2003, Hal 123-

124. 
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3. Pada tahun 2002 sebuah artikel melaporkan bahwa sejak 

1987, 27.000 gadis Indonesia beretnis TiongHoa telah 

menikah dengan laki – laki Taiwan. 

4. Pada tahun 2002 sebuah berita melaporkan bahwa data dari 

pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dalam waktu 

satu tahun antara 1993 sampai 1994, lebih dari 2.000 

perempuan meninggalkan Singkawang untuk berangkat ke 

Taiwan. Apabila diasumsikan bahwa dalam setahun 

dilangsungkan lebih kurang 2.000 pernikahan, maka 

dengan angkat ini konsisten dengan angka 27.000 yang 

disebut di atas. 

e. Transplantasi Organ 

Transplantasi organ adalah transplantasi atau cangkok atau 

pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke 

tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain 

pada tubuh yang sama.
47

 Trafficking dari pengambilan organ- 

organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk 

tujuan pemindahan orhan dan protokol ini tidak mengatur jika 

hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan 

                                                           
47

 https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ diunduh pada tanggal 26 April 2016 pukul 20:50 

WIB. 
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sudah tidak berada dalam tubuh lagi).
48

Organ yang paling 

sering diperdagangkan yakni ginjal dan hati. Dalam laporan 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ada tiga kategori 

perdagangan organ tubuh manusia, yaitu pertama, perdagangan 

organ kriminal yang memaksa atau menipu korbannya untuk 

memberikan organnya. Kedua, korban secara formal maupun 

informal setuju menjual organnya dan ditipu karena tak dibayar 

untuk organnya atau dibayar tak seperti yang dijanjikan. 

Kategori ketiga, orang yang rentan termasuk pekerja migran, 

tunawisma, atau buta huruf yang dirawat karena suatu penyakit 

yang sebenarnya tidak ada dan kemudian organnya dikeluarkan 

tanpa sepengetahuan pasien.
49

 

  

                                                           
48

 Lihat The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol, Ann Jordan, International 

Human Rights Law Group, Washington, DC, May 2002. 

 
49

 http://health.liputan6.com/read/678113/organ-tubuh-yang-paling-sering-diperdagangkan diunduh 

pada tanggal 26 April 2016 pukul 21:19 WIB. 
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4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang  

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindakan pidana 

harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umunya 

berupa hukum pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis 

hukuman dibagi menjadi dua yaitu:
50

 

a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan: 

b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak- hak tertentu, 

perampasan barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan 

hakim. 

Dalam KUHP Pasal 297 memberikan ancaman pidana 

maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan 

tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut 

tidak diatur ancaman pidana minimalnya. Ancaman pidana tersebut 

dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat penderitaan yang 

dialami oleh para korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia 

yang telah dirampas dan diinjak sedemikian rupa. 

Ketentuan pidana dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur 

tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. 

Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi 

                                                           
50

 Farhana, Opcit, hal. 131. 
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menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana 

perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak 

pidana perdagangan orang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel 2.2  

dan tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.2 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Pasal Tindak Pidana 
Pidana 

min. 

Pidana 

Maks. 

Denda/Tam-

bah/atau 

Pidana 

Tambahan 

2 Perdagangan  3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

3 & 4 

Perdagangan 

orang ke dalam 

atau keluar 

Indonesia 

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

5 

Perdagangan 

anak melalui 

adopsi 

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

6 

Perdagangan 

anak ke dalam 

atau ke luar 

negeri 

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp 

 

 

 

- 

 

 

 

7 (1) 

Perdagangan 

orang 

mengakibatkan 

luka fisik dan 

psikis 

4 tahun 20 tahun +160-800jt rp - 

7 (2) 

Perdagangan 

orang 

mengakibatkan 

kematian 

5 tahun 
Seumur 

hidup 

+ 200jt – 5 

milyar rp 
- 
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8 

Perdagangan 

orang dilakukan 

oleh 

penyelenggara 

negara 

4 tahun 20 tahun +160-800jt rp - 

9 

Menggerakan 

orang lain untuk 

melakukan tidak 

pidana tetapi 

tidak terjadi 

1 tahun 6 tahun +40-240jt rp - 

10 

Membantu/mela-

kukan percobaan 

untuk melakukan 

tindak pidana 

perdagangan 

orang  

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

11 

Merencanakan/ 

melakukan 

pemufakatan 

jahat untuk 

melakukan 

tindak pidana 

perdagangan 

orang 

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

12 

Menggunakan/ 

memanfaatkan 

korban tindak 

pidana orang 

3 tahun 15 tahun +120-600jt rp - 

15 

Tindak pidana 

perdagangan 

orang dilakukan 

oleh korporasi: 

untuk pengurusa 

dan untuk 

korporasi 

3 tahun 15 tahun 

+120-600jt rp 

360jt-1milyar 

800 jt rp 

a. pencabut- 

an izin 

b.perampas-

an kekayaan 

c.pencabut-

an status 

badan 

hukum 
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d.pemecatan 

pengurus 

e.pelaranga

n kepada 

pengurus 

mendirikan 

korporasi 

bidang 

usaha yang 

sama 

16 

Tindak pidana 

perdagangan 

orang dilakukan 

oleh kelompok 

terorganisir 

4 tahun 20 tahun +160-800jt rp - 

17 

Tindak pidana 

perdagangan 

orang dilakukan 

oleh kelompok 

terorganisir 

terhadap anak 

4 tahun 20 tahun +160-800jt rp - 

Sumber. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 
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Tabel 2.3 Sanksi Tindak Pidana Lain yang Berhubungan dengan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Pasal Tindak Pidana 
Pidana 

min. 

Pidana 

Maks. 

Denda/ tambah/ 

atau 

19 

Pemalsuan dokumen 

untukmempermudah 

tindak pidana 

perdagangan orang  

1 tahun 7 tahun +40-280 jt rp 

20 
Saksi palsu, bukti palsu 

atau barang bukti palsu 
1 tahun 7 tahun +40-280 jt rp 

21 (1) 

Penyerang fisik terhadap 

saksi atau petugas 

persidangan  

1 tahun 5 tahun +40-280 jt rp 

21 (2) 

Penyerang fisik terhadap 

saksi atau petugas 

persidangan brakibat luka 

berat 

2 tahun 10 tahun +80-400 jt rp 

21 (3) 

Penyerang fisik terhadap 

saksi atau petugas 

persidangan berakibat 

kematian 

3 tahun 15 tahun +120-600 jt rp 

22 

Mencegah, merintangi 

atau mengagalkan 

penyidikan, penuntutan 

pemeriksaan di 

pengadilan 

1 tahun 5 tahun +40-280 jt rp 

23 

Membantu pelarian 

pelaku tindak pidana 

perdagangan orang 

1 tahun 5 tahun +40-280 jt rp 

24 

Memberitahu  identitas 

saksi atau korban yang 

harus dirahasiakan  

3 tahun 7 tahun 

 

+120-280 jt rp 

Sumber. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 
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D. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

 

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis dari 

tindakan/ perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan adalah 

istilah yuridis disebut tindak pidana. Menurut Saprarinah Sadli 

kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” 

yang selalu ada dalam masyarakat, dan dalam realita tidak ada 

masyarakat yang sepi dari kejahatan.
51

Perilaku meyimpang ini, 

merupakan ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari 

kehidupan/ keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial, 

dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi ketertiban.
52

 

Tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi agenda 

dalam penegakan hukum dan menjadi pusat perhatian dunia 

internasional, karena dampaknya dapat menggangu kesejahteraan 

sosial. Menurut Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak 

dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan 

masyarakat, hendak dilihat dalam hubungan keseluruhan politik 
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hukum kriminal (social defence planning), karena politik hukum 

kriminal merupaka bagian integral dari rencana pembangunan 

nasional.
53

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk 

mengubah keadaan kearah yang lebih maju, baik kualitas maupun 

kuantitas dengan didasarkan pemikiran menyeluruh, dapat diukur dan 

diamati. Pembangunan hukum atau pembaruan hukum mempunyai 

hubungan yang kuat dengan politik, karena pambaruan hukum dimulai 

dari pembentukan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga 

politik, yang merupakan lembaga kekuataan dalam masyarakat. 

Proses pembuataan peraturan hukum dilaksanakan melalui 

kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan hukum atau 

pelembagaan dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi/ yudikasi dan 

proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/ 

administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang diakukan 

dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai 

berikut:
54

 

a. Kebijakan Formulasi/ Legislasi 

  Kebijakan formulasi/ legislasi adalah proses pembuatan 

peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh pembuat 
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undang- undang (Pemerintah bersama- sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat/ DPR). Kedua badan/ institusi inilah yang 

berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses 

mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap 

aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap 

kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat. Tahap kebijakan 

formulasi/ legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena 

pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang 

akan menjadi pedoman- pedoman pada tahap- tahap berikutnya 

dalam proses kebijakan hukum. Produk legislative yang 

dinamakan undang- undang ini dalama tataran kebijakan 

hukum merupakan tataran formulasi dan posisinya berada 

dalam tataran abstrak (berupa peraturna/ undang- undang), 

artinya undang- undang ini akan mempunyai makna, apabila 

diberlakukan dalam realitas. Kebijakan hukum Formulasi dapat 

berupa kriminalisasi/ pembaruan hukum dengan menciptakan 

aturan baru, atau dapat berupa regulasi yang mengubah dan 

menambah/ merevisi peraturan lama. Secara umum, 

pembaruan hukum pidana dapat dilakukan untuk seluruh 

bagian hukum pidana secara global/ menyeluruh, ataupun 

secara parsial/ bagian baik hukum pidana umum maupun 
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hukum pidana khusus. Salah satu bagian hukum pidana khusus 

yang merupakan hasil formulasi dibidang hukum pidana adalah 

tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, pembaruan 

hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, juga 

merupakan salah satu bagian dari upaya mencapai penegakan 

hukum dalam hukum pidana. Penegakan hukum merupakan 

rangkaian proses dalam menjabarkan nilai, ide, dan cita- cita 

yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum.  

b. Kebijakan Aplikasi/ Yudikasi 

  Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. 

Kebijakan aplikasi/ yudikasi tidak dapat terlepas dari sistem 

peradilan pidana (criminal justice system), yaitu suatu upaya 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/ tindak pidana. 

Kebijakan aplikasi/ yudikasi berhuungan dengan proses 

penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam mewujudkan criminal justice system 

(CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus 

dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, 

selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada managemen 
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CJS.
55

Permasalahan korban kejahatan dewasa ini mempunyai 

berbagai dimensi, dimana korban merasa kurang diperhatikan 

atau kurang mendapat perlindungan hukum, selain itu tidak 

jarang dalam tindak pidana tertentu, korban dapat turut 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang bersangkutan 

atau tindak pidana lain. Selain itu, dalam tindak pidana tertentu 

korban tindak pidana tidak selalu menimpa manusia tetapi 

berupa korporasi.
56

 Dalam keadaan tertentu, korban tidak 

hanya hanya mengalami kerugian ekonomi saja, melainkan 

korban dari tindakan kekerasam, merasa tidak aman. Kerugian 

dan penderitaan yang diderita korban tidak hanya kerugian 

ekonomi berupa harta benda, tetapi juga dapat kerugian-

kerugian sosial dan moral, sehingga selayaknya korban 

mendapat imbalan berupa ganti rugi materi aupun immaterial 

yang berupa ongkos- ongkos sosial yang akan di derita Koran 

(rehabilitasi medis dan sosial). Salah satu peraturan yang sudah 

memperhatikan korban akibat tindak pidana adalah Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentnang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang- Undang Nomor 

21 Tahun 2007 mengatur perlindungan khusus terhadap 
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korban. Korban Tindak Pidana Perdagagan Orang dapat berupa 

korban langsung, ataupun korban tidak langsung yaitu anggota 

ahli waris/ keluarga korban yang mengalami tindak pidana 

perdagangan orang. Dengan demikian, Tindak Pidana 

Perdagangan Orang tidak hanya mementingkan keamanan dan 

ketertiban negara dan masyarakat saja, tetapi ada 

keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kedudukan 

pelaku dan korban mendapat perhatian dan pengaturan yang 

sama. Pelaku mendapat hukuman yang berupa pidana dan 

tindakan, sedangkan korban mendapat perlindungan. 

Penerapan persamaan kedudukan dalam hukum merupakan 

konsekuensi dari penghormatan dan perlidungan terhadap Hak 

Asasi Manusia. Selain itu juga dalam penerapan Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan sanksi bagi 

pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan dalam 

membuat kebijakan. Penerapan sanksi tersebut merupakan 

wujud bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama 

di muka hukum (equality before the law) apabila mereka 

melanggar hukum.
57
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c.    Kebijakan Eksekusi/ Administrasi 

  Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap 

pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat- aparat 

pelaksana- pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap 

administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang telah 

dijatuhi hukuman (punishment) oleh Hakim. Pada tahapan ini 

Hakim dalam menerapkan punishment, dapat berupa 

pengenaan sanksi berupa pidana (penal) dan sanksi 

administrasi (non penal). Terhadap pengenaan sanksi bagi 

pelaku tindak pidana perdagangan orang, Hakim dapat merujuk 

pada konsep hukum pembangun dari Mochtar Kusumaatmadja, 

yaitu bersumber pada undang- undang, yurispridensi, atau 

gabungan antara undang- undang dan yurisprudensi. 

Penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua 

komponen (masyarakat, pemerintah dan aparat penegak 

hukum), dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai 

amanat UU. Untuk itu, agar hukum dapat bekerja, menurut 

Lawrence Friedman harus dipenuhi syarat- syarat:
58
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1. Aturan/ undang- undang harus dapat dikomunikasikan 

kepada subjek yang diaturnya; 

2. Subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan aturan/ undang- undang tersebut; 

3. Subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan 

aturan/ undang- undang. 

Menyimak pendapat Lawrence Friedman diatas, maka 

penegakan hukum khususnya pencegahan harus memperhatikan 

bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan 

kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan 

kepentingan korban. Pembaruan hukum merupakan sarana pengendali 

kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan dan 

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau 

sebagai sarana control masyarakat, yang pada akhirnya akan 

memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat. 

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dalam Perspektif  Hukum Hak Asasi 

Manusia 

Perkembangan dewasa ini, hukum telah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, baik dari segi teori maupun fungsi- fungsi 

pragmatisnya. Perkembangan ini muncul sebagai hasil dari 
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perkembangan kehidupan manusia yang diatur oleh hukum. Dalam 

perkembangan tersebut, hukum ditempatkan sebagai sarana perubahan 

sosial (agent of change law as a tool of social engineering), atau 

sarana pembangunan untuk mengatur jalanya perubahan dalam 

masyarakat. 

Peraturan- peraturan hukum yang dikenal dengan perundang- 

undangan adalah produk dari proses politik yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh alat- alat kekuasaan negara atas dasar konstitusi 

negara. Politik hukum merupakan proses dari proses penyelenggaraan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan 

dibentuknya negara. Menurut Sudarto, politik hukum/ kebijakan 

hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan yang 

baik sesuai dengan keadaan dan situasi sampai pada suatu saat.
59

 Agar 

suatu peraturan hukum yang dibuat dapat berfungsi, maka harus 

memperhatikan dan menentukan perumusan dan penyelenggaraannya. 

Menurut Mardjono Reksodiputro harus memperhatikan beberapa asas 

yaitu:
60
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a. Asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh 

perbuatan tersebut (dapat mempunyai aspek moral, tetapi 

seharusnya merupakan “public issues”). 

b. Asas toleransi terhadap perbuatan tersebut (penilaian atas 

terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidak 

adanya toleransi. Toleransi didasarkan pada penghormatan atas 

kebebasan dan tanggung jawab individu). 

c. Asas subsidaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai 

tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum 

yang dilanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi 

dengan cara lain, hukum pidana hanya ultimum remedium). 

d. Asas proposionalitas (harus ada keseimbangan antara kerugian 

yang digambarkan dengan batas- batas yang diberikan oleh 

asas toleransi, dengan pidana yang diberikan). 

e. Asas legalitas (apabila asas- asas dari nomor a sampai asas 

nomor d telah dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah 

perbuatan tersebut dapat dirumuskan dengan baik, sehingga 

kepentingan hukum akan dilindungi, tercermin pula jelas 

hubungannya dengan asas kesalahan sendi utama hukum 

pidana). 
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f. Asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya 

(berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta 

dampaknya pada prevensi umum).   

Kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sebagai salah satu bagian hukum Hak Asasi Manusia. 

Kebijakan hukum yang dilakukan harus mengacu pada bidang hukum 

yang berhubungan dengan hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi 

manusia tidak hanya berhubungan dengan hukum pidana saja, tetapi 

juga berhubungan dengan bidang/ cabang hukum lainya. Oleh karena 

itu, kebijakan hukum yang dilakukan sangat luas, dapat meliputi 

seluruh kebijakan hukum nasional.
61

 

Atas dasar itu kebijakan hukum yang dilakukan tidak hanya 

meliputi tahapan susbtansi saja, tetapi harus meliputi semua tahapan 

kebijakan hukum, yaitu tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. 

Ketiga tahapan tersebut harus sejalan dan dilaksanakan dengan 

konsisten, apabila kebijakan hukum yang dilakukan tidak tepat, maka 

akan terjadi ketidak serasian dalam implementasi penegakan 

hukumnya. Terlebih banyak undang- undang dalam substansinya tidak 

mencerminkan produk legislatif yang responsive dan berkualitas. 

Banyak kasus pelanggaran terhadap kebebasan, keadilan, dan 

hak- hak individu yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
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setiap manusia. Keadaan ini membawa konsekuensi pada pemerintah 

dan negara untuk memberikan garansi perlindungan hukum terhadap 

masyarakat, dan memberikan jaminan hukum dengan mengeluarkan 

peraturan perundang- undangan dalam menjawa segala fenomena yang 

berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya 

adalah menggunakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah 

diatur dalam peraturan hukum yang berlaku secara nasional, tetapi 

dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala, baik dalam 

pencegahan maupun penegakan hukum dalam memidana pelaku. 

Keadaan ini karena sifat Tindak Pidana Perdaganga Orang yang sangat 

kompleks, sehingga diperlukan upaya yang menyeluh dan integral 

dalam semua lapisan proses penegakan hukum.
62

 

Berbagai dampak yang timbul dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, menunjukan bahwa dalam tataran implementasi 

masih ada sumbatan atau tidak berjalannya proses penegakan hukum. 

Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan pada tahapan formulasi 

saja, melainkan dapat terjadi pada tahapan aplikasi ataupun yudikasi. 

Pada tahapan formulasi, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sudah diundangkan sejak tahun 2007, namun penerapan hukum 

undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 masih belum optimal. 

Undang- undang ini hanya mengatur pokok- pokok Tindak Pidana 
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Perdagangan Orang saja, sedanngkan pada tahapan implementasi yang 

menugaskan pada penegakan hukum masih ada kendala, yaitu masih 

banyak daerah yang belum menyiapkan perangkat pelaksan untuk 

pencegahan dan penegakan hukum. Demikian juga dalam tahapan 

aplikasi, kendala yang utmannya belum ada pemahaman yang sama 

antara aparat penegak hukum dengan aparatur pemerintah dalam 

mengambil kebijakan, terutama karena belum mempunyai perangkat 

hukum daerah yang sama, sehingga dalam penegakan hukum akan 

terjadi lempar tanggung jawab. 

Terakhir dalam tahapan eksekusi, pemerintah dan pemerintah 

daerah diamanatkan dan diwajibkan oleh undang- undang untuk 

menegakan hukum, mulai dari pencegahan sampai penindakan, namun 

kendala utamanya adalah kemampuan daerah yang menyediakan dana 

dalam pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

tidak sama, sehingga keadaan ini sering menjadi dilemma, terutama 

apabila ada korban yang harus segera ditolong dan diselamatkan, 

sementara birokrasi dalam pelaksanaan/ prosesnya tidaklah sederhana 

seperti yang diamanatkan undang- undang.
63
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E. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG   

1. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang  

a. Hak Hidup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal hukum mati, 

hak hidup pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang masih di 

hargai, namun terhadap pelaku yang terbukti melakukan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, seperti yang telah dikemukakan bahwa 

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan serious crime, 

maka hendaknya kepada pelaku benar- benar dijatuhi pidana yang 

setimpal dengan kejahatannya.
64

 

b. Pemidanaan Bersifat Kumulatif 

Pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 

termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang pasal 19 sampai dengan pasal 24, dijatuhi 

pemidanaan secara kumulatif. Jadi pemidanaanya tidak hanya 

pidana penjara, tetapi juga pidana denda, termasuk terhadap pelaku 

yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yakni denda paling 
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sedikit Rp 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 5 milyar (ps 7 ayat (2)). 

c. Sanksi Pemidanaan Pokok 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 

,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) yaitu untuk: Pasal 2 ayat 1, 

pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, pasal 11, 

pasal 12, dan pasal 21 ayat 3 

d. Sanksi Pemidanaan dengan Pemberatan 

Yang dimaskud dengan pemidanaan dengan pemberatan yaitu 

ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

pokok (yang telah di jelaskan sebelumnya).
65

 

2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia  

Asas-asas dasar hak asasi manusia, sesuai ketentuan dalam 

Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, asas-

asas dasar manusia diakui dan dijunjung tinggi yang meliputi Hak 

Asasi dan kebebasan dasar merupakan hak yang secara kodrati 

melekat dan tidak terpisahkan dari manusia dan harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan maratabat kemanusiaan, 
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kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). 

Selanjutnya Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999 tersebut menyebutkan: 

a.  Bahwa orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 

manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati 

nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dalam semangat persaudaran.  

b.  Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, 

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum 

dan perlakuan yang sama di depan hukum.  

c. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi 

Manusianya dan kebebasan dasar manusianya tanpa diskriminasi. 

Jenis-jenis asas dasar dalam Hak Asasi Manusia itu meliputi:  

1. Hak untuk hidup  

2. Hak untuk tidak disiksa  

3. Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani  

4. Hak beragama  

5. Hak untuk tidak diperbudak  
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6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum  

7.  Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.  

Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun dan oleh masyarakat hukum adat, Pada pasal 4 Undang- 

Undang Hak Asasi Manusia mengatur sebagai berikut:
66

 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun.” 

 

Kemudian, di dalam pasal 20 Undang- Undang Hak Asasi Manusia 

dinyatakan: 

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 

2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, 

perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa 

apapun yang tujuannya serupa, dilarang. 
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3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 

Perdagangan Orang  

  Asas- asas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota 

Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Korban Perdagangan Orang dapat ditemukan 

dalam Pasal 2 yang dimana penyelenggaraan pencegahan dan 

penanganan korban perdagangan orang berazaskan pada 

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-

prinsip:
67

 

a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat 

manusia 

Menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang manusia  

b. Kepastian hukum; 

Mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum 

berdasarkan peraturan perundang- undangan 

c. Proporsionalitas; 

Prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi 

saksi, korban, pelaku maupun pemerintah 
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d. Non-diskriminasi 

Prinsip tidak membeda- bedakan korban akibat perdagangan 

orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, 

proses hukum, maupun kebijakan hukum. 

e. Perlindungan. 

Prinsip untuk memberikan rasa aman baik, fisik, mental, 

maupun sosial. 

II. Kajian Teoritis 

A. TEORI PERLINDUNGAN KORBAN 

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban 

kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang 

bersangkutan, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat 

dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:
68

 

a. Teori Utilitas, yaitu teori ini menitikberatkan pada 

kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep 

pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat 

diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan tidak diterakpkannya konsep 

tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi 

sistem penegekan hukum pidana secara keseluruhan. 
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b. Teori tanggung jawab, yaitu pada hakikatnya subjek hukum 

(orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila 

seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan 

orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut 

harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, 

kecuali ada alasan yang membebaskannya. 

c. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab 

karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana 

dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada 

korban atau ahli warisnya. 

B. TEORI VIKTIMOLOGI  

Dalam berbagai teori viktimologi yang ada, masing-masing 

memiliki tujuan yang sama, yaitu alasan mengapa orang tertentu 

menjadi korban kejahatan sedangkan yang lainnya tidak. Sejumlah 

orang memiliki sudut pandang bahwa viktimologi adalah hal yang 

buruk dengan berspekulasi tentang penyebab viktimisasi sama dengan 

menyalahkan korban atas terjadinya kejahatan.
69

 Namun beberapa 
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teori viktimilogi masih berwujud, seperti Teori Viktimologi 

Kontemporer, antara lain:
70

 

1. Situated Transaction Model: dalam hubungan interpersonal, 

kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter 

yang tereskalasi yang artinya dalam hubungan antar individu, 

suatu kejahatan terjadi berawal dari konflik karakter, mulanya 

dari konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang 

fatal. 

2. Threefold Model: kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 

kategori: 

a.  precipitating factors  

waktu dan tempat, dimana dalam keadaan waktu yang 

salah di tempat yang salah 

b.  attracting factors  

Pilihan dan gaya hidup, yang di maskud dengan gaya 

hidup disini adalah kegiatan sehari- hari maupun 

kegiatan khusus yang mudah ditebak. 

c. predisposing (atau socio- demographic) factors 
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karakteristik dari si korban. Misalnya, korban dilihat 

dari umur seseorang, status sosial, dilihat juga dari 

pekerjaan seseorang. 

3. Routine Activities Theory: Kejahatan dapat terjadi ketika 

terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat (akan 

selalu ada korban yang dijadikan sasaran sepanjang masih 

adanya kemiskinan), pelaku yang termovitasi dan ketiadaan 

pengamanan. 

C. TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, penanggulangan 

kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:
71

 

a.  Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 

kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau 

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak 

ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan 
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terjadi kejahatan. Jadi usaha pre-emtfif faktor niat menjadi 

hilang meskipun ada kesempatan; 

b. Upaya Preventif adalah upaya-upaya dari tindak lanjut dari 

upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 

adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 

kejahatan. 

c. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah 

terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa 

penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 

hukuman. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap 

orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan 

memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. 

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai 

pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini 

meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan 

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, 

pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai 

pembinaan narapidana.
72

Tindakan represif juga disebutkan 

sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk 

menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman 
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(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula 

melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku 

yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan 

hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi 

menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah 

dilakukan.  
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