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ABSTRAK 

Perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-undang No. 

13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Pertanyaan ini 

mengemuka, karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang-undang No. 13 Tahun 

2006 masih bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan 

kaitannya dengan akses korban dalam sitem peradilan pidana, sehingga apa yang 

telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplementasikan secara 

konsisten dalam pasal-pasalnya. Upaya yang dilakukan oleh pembuat UU tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya merupakan langkah yang positif 

dalam merespon lemahnya pengaturan perlindungan korban dalam perundang-

undangan pidana, sehingga hak-hak korban sebagai bagian dari anggota 

masyarakat menjadi termarginalkan. Penelitian ini secara garis besar terdiri dari 3 

(tiga) tahapan penelitian, yaitu (1) pengumpulan data primer melalui wawancara 

terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui pelaksanaan 

putusan pengadilan perlindungan saksi dan korban trafficking oleh LPSK dan data 

sekunder melalui studi pustaka; (2) analisis data dilakukan dengan metode yuridis 

analisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan 

komparatif dan pendekatan kasus dan (3) penarikan kesimpulan dengan 

menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

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

penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberikanbayaran 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.  
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A. PENDAHULUAN 

Dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Faktor 

kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan 

bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga 

melalui tipu muslihat.
1
 Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak 

dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam 

praktek trafficking yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga 

untuk melunasi pinjaman. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan 

hutang rentan terhadap perbudakan. Hingga saat ini dalam hubungan stuktural 

sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi 

marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan dan anak seringkali 

dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjual-belikan. Kejahatan 

perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada 

dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan 

terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan 

nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat  ruang lingkup dan 

dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai 

organized crime,
2
 white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. 

Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk 

dari cyber crime.  

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang 

ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dan, sehubungan dengan itu, dalam United Nations Office on Drugs 

and Crime, 
3
 dinyatakan bahwa dari dusun-dusun Himalaya hingga kota-kota 

Eropah Timur, orang-orang, khususnya wanita dan anak-anak, tergiur dengan 

prospek pekerjaan dan bayaran yang tinggi, baik sebagai pembantu rumah tangga, 

pelayan, maupun pekerja pabrik. Para pedagang tersebut mendapatkan wanita dan 

                                                 
1 Chairul Bariah Mozasa,Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan 

Anak),USU Press,Medan,2005,hal 3  
2
 Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi tersebut, dalam 

Article 2 ayat 1 Proposal and Contributions Received from Governments, dinyatakan (General 

Assembly, A/AC.254/5 19 December 1998), bahwa organized crime berarti kegiatan-kegiatan 

yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi 

kejahatan.  
3
Trafficking in Human Beings, http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_ human_ 

beings. html, diakses tanggal 21 Desember 2011 

http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_%20human_%20beings.%20html
http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_%20human_%20beings.%20html


 

 

anak-anak itu dengan cara menipu atau informasi bohong di antaranya melalui 

iklan-iklan. Wanita dan anak-anak itu dipaksa bekerja sebagai pelacur. 
4
 

Mengingat perbuatan perdagangan orang yang demikian itu, pada hakikatnya 

merupakan kejahatan transnasional dan merupakan pelanggaran terhadap harkat 

dan martabat manusia. Bahkan dalam UNODC dikemukakan bahwa perdagangan 

orang merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (human trafficking is a 

crime against humanity).  

Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana 

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dari Tindak pidana Perdagangan 

Orang (Trafficking) ditinjau dari Ilmu Victimologi? (2) Bagaimana Bentuk 

Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Trafficking) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)? 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian yuridis 

normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-

kaedah atau norma-norma
5
 hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

saksi dan korban tindak pidana trafficking oleh LPSK. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum
6
 yang berkaitan dengan saksi dan 

korban tindak pidana trafficking oleh LPSK. Penelitian ini juga akan 

menggambarkan dan menganalisis mekanisme saksi dan korban tindak pidana 

trafficking oleh LPSK. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

 Data dikumpulkan melalui dari studi pustaka dengan menggunakan alat 

pengumpulan data berupa studi dokumen-dokumen yang relevan dengan 

penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilih guna 

                                                 
 

5  Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya : 

Bayumedia, 2008) , hal.282. 
6
  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press,1986), hal.6. 



 

 

memperoleh pasal-pasal di dalam Undang-Undang saksi dan korban tindak pidana 

trafficking yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematisasikan sehingga 

menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

 Peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dalam mekanisme 

penyitaan hasil tindak pidana yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

   Penafsiran dan penarikan kesimpulan dilakukan setelah terkumpulnya 

hasil analisis data untuk selanjutnya dibuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

tersebut. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, 

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan 

danpenyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberikanbayaran 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 ekspolitasi.
7
 

Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur dari 

perdagangan orang berupa: Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, 

mengirim, memindahkan, menyembunyikan dan menerima. Untuk mengendalikan 

korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, 

pemalsuan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan bertujuan: 

eksploitasi, termasuk untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 

yang merujuk kepada Undang-undang No. 13 Tahun 2006 pada dasarnya 

                                                 
7 Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang  No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Perdagangan Orang.  



 

 

merupakan upaya penyapaan antara undang-undang satu dengan undang-undang 

lainnya (harmonisasi undang-undang secara horizontal). Karena dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban 

dalam satu undang-undang, yang selama ini khusus pengaturan hak korban 

sifatnya masih sektoral dalam beberapa undang-undang, dan itu apabila ditelusuri 

lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang 

mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi: dari imperatif menjadi 

fakultatif. Dengan demikian, korban akibat kejahatan memang seharusnya 

dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap 

pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi itu.  

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada 

Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses 

peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Bab II undang-undang no. 13 tahun 

2006, tentang perlindungan dan hak saksi korban. 
8
 

Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang 

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta 

dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas 

dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam 

hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman 

baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, 

mendapat nasihat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu perlindungan berakhir. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga 

berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Korban 

melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi 

dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat hak atas restitusi atau ganti 

kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Perlindungan dan 

hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai hingga berakhir.  

                                                 
8
 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban Pada 

Bab II Pasal 5 s/d  10  



 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN   

Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur dari 

perdagangan orang berupa: Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, 

mengirim, memindahkan, menyembunyikan dan menerima. Untuk mengendalikan 

korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, 

pemalsuan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan bertujuan: 

eksploitasi, termasuk untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh. Undang-

undang No. 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban 

dalam satu undang-undang, yang selama ini khusus pengaturan hak korban 

sifatnya masih sektoral dalam beberapa undang-undang, dan itu apabila ditelusuri 

lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang 

mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi: dari imperatif menjadi 

fakultatif.  

 

SARAN 

Apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban itu, masih perlu ditinjau ulang, terlebih bila 

dikaitkan dengan  Deklarasi PBB mengenai Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power yang tidak hanya  mengatur tentang 

kompensasi tetapi lebih kepada pertanggungjawaban pelaku dan negara terutama 

terkait masalah perdagangan manusia (trafficking). LPSK bertujuan memberikan 

rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada 

setiap proses peradilan saja dalam kasus perdagangan orang (trafficking) harus 

ditempuh juga upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, 

dikarenakan kejahatan semacam ini dikualifikasikan sebagai kejahatan 

kemanusiaan. 
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