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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perdagangan orang. merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Jumlah korban perdagangan orang sudah tidak lagi terhitung. Sulit untuk 

mengatakan berapa jumlah korban yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban trafiking 

setiap tahunnya. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000—800.000 laki-laki, 

perempuan, dan anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional.
1
  

Kenyataan ini membuat PBB meluncurkan 30 Juli sebagai Hari Sedunia untuk 

Melawan Perdagangan Orang (World Day Against Trafficking in Persons) yang 

dimulai sejak tahun 2014. Dalam pesan menyambut Hari Sedunia untuk Melawan 

Perdagangan Orang 30 Juli 2014, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon 

mendesak semua negara untuk meratifikasi dan mengimplementasi sepenuhnya 

Konvensi PBB tentang Transnational Organized Crime dan Protokol tentang 

Perdagangan Orang. 

Pada 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

mengeluarkan Global Report on Trafficking in Persons 2014. Menurut Laporan 

yang dirilis pada November 2014 dan merangkum kasus-kasus perdagangan orang 

                                                           
1
 Menurut Laporan Mengenai Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004 angka ini 

merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya 

berkenaan dengan korban-korban trafiking orang di berbagai negara.  
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periode 2010-2012 tersebut, sejak dirilisnya laporan ini, terdapat peningkatan 

proporsi anak yang menjadi korban perdagangan orang. Kini, satu dari tiga korban 

adalah anak. Dari seluruh korban perdagangan orang yang terdeteksi, 49% adalah 

perempuan dewasa, 21% adalah anak perempuan. Laporan UNODC ini 

menemukan korban perdagangan orang berasal dari 152 kewarganegaraan di 124 

negara. Laporan UNODC ini mengumpulkan data sebanyak 40.177 korban 

perdagangan orang. Laporan UNODC mencatat bahwa eksploitasi seksual (53%) 

dan kerja paksa (40%) merupakan dua jenis eksploitasi tertinggi yang dialami 

korban. Kategori kerja paksa meliputi manufaktur, konstruksi, produksi tekstil, 

jasa pembersihan, dan domestic servitude.  

Lebih dari 90% negara-negara yang diliput UNODC dalam Laporan 

UNODC 2014 dilaporkan sebagai negara yang mengatur kriminalisasi terhadap 

perdagangan orang. Namun, hanya sedikit kasus perdagangan orang yang diputus 

oleh pengadilan. Hanya 4 dari 10 negara yang memutus kasus perdagangan orang 

melebihi 10 kasus per tahun. Ini menggambarkan banyaknya hambatan yang 

dihadapi sistem peradilan pidana untuk merespon kasus-kasus perdagangan orang. 

Di Indonesia, sepanjang tahun, media massa kerap melaporkan kasus-

kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia maupun yang menimpa korban 

asal Indonesia. Pada Februari 2014, publik dikejutkan oleh berita di media 

mengenai dugaan penyekapan, penganiayaan dan perdagangan orang terhadap 

belasan pekerja rumah tangga (PRT) di Bogor. Sejumlah 12 orang PRT, 8 

diantaranya adalah perempuan, diduga disekap dalam rumah kediaman seorang 

mantan perwira tinggi Mabes Polri. Korban mengaku sering mendapat kekerasan 
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fisik dari majikan dan tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Selain itu, 

ada juga kasus perdagangan orang yang diduga menimpa 9 orang anak berusia 6-

15 tahun berasal dari Padang, Sumatera Barat, pada Juni 2014. Korban diiming-

imingi akan disekolahkan di salah satu pesantren di Bogor, Jawa Barat. 

Sedangkan, kasus terakhir adalah kasus yang menimpa 30 PRT yang diduga 

menjadi korban pedagangan orang oleh agen penyalur PRT PT CKM di Bintaro, 

Jakarta, pada Februari 2014. Ketigapuluh korban mengalami penyekapan di agen 

tersebut. PRT yang berada di bawah PT CKM tidak diperbolehkan untuk 

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan pihak luar. Ketika bermaksud 

mengundurkan diri karena mendapati pekerjaan dan hak yang tidak sesuai yang 

diperjanjikan, PRT diancam jeratan utang sebesar Rp 2,5 juta kepada PT CKM.  

Menurut Trafficking in Persons Report 2014 yang dikeluarkan oleh 

Secretary of State US (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat), Kepolisian 

Republik Indonesia yang mengumpulkan statistik kasus-kasus perdagangan orang 

yang sampai pada tingkat penuntutan di kabupaten dan provinsi, melaporkan 109 

penyidikan baru pada kasus perdagangan orang pada tahun 2013 (47 untuk kasus 

perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan 62 kasus perdagangan 

orang yang menimpa tenaga kerja) dan limpahan kasus kepada JPU sejumlah 58 

kasus pada tahun 2013, dimana angka ini sedikit menurun dari 138 penyidikan 

kasus perdagangan orang dan 86 limpahan kasus pada tahun 2012.
2
 Dalam 

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2013 yang dikeluarkan oleh 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kasus perdagangan orang 

                                                           
2 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226741.htm (diunduh tanggal 23 Desember 2014, Pkl 

05.45) 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226741.htm
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muncul secara signifikan dalam data kuantitatif yang dihimpun dari lembaga 

pengada layanan di Indonesia yakni sejumlah 614 kasus. Ada dua wilayah yang 

teridentifikasi datanya tinggi, yaitu Kepulauan Riau dan NTT. Jumlah ini 

meningkat dari Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2012 yang 

mencatat kasus perdagangan perempuan sebanyak 403 kasus. Sedangkan 

International Organization for Migration Indonesia, pada Maret 2005-Desember 

2010, menunjukkan data perdagangan orang yang ditangani sejumlah 3.840 kasus. 

Bentuk-bentuk perdagangan orang sangat beragam. ACILS-ICMC 

memperkirakan  lima bentuk perdagangan orang yang paling sering diketemukan 

di Indonesia meliputi: pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman pekerja 

rumah tangga (PRT) domestik, pekerja seks, pengantin pesanan dan pekerja 

anak.
3
 Tercatat pula beberapa kasus perdagangan perempuan untuk tujuan 

penyelundupan narkotika.
4
 

Dalam Reversing The Trend: Child Trafficking in East and South-East 

Asia, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF East Asia and Pacific 

Regional Office mengenai perdagangan anak di wilayah Asia Tenggara dan Asia 

Timur, ditemukan bahwa bentuk-bentuk perdagangan anak yang terjadi adalah 

melibatkan eksploitasi kerja, eksploitasi seksual, kawin paksa, tindak kiriminal, 

konflik bersenjata, adopsi dan mengemis. Eksploitasi seksual, khususnya 

eksploitasi komersial seksual, adalah isu yang paling sering dilaporkan. Walaupun 

belum tentu eksploitasi seksual merupakan salah satu kasus terbanyak dari 

                                                           
3 ACILS, ICMC, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: 2003.  
4 Sulistyowati Irianto, Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor 

Indonesia, Pusat Kajian Wanita UI, USAID, ACILS, ICMC, Jakarta: 2005.  
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perdagangan anak di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, namun eksploitasi 

seksual adalah kasus yang meminta perhatian paling banyak.
 5

  

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memerangi perdagangan orang. 

Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif Dhakiri mengajak Amerika Serikat dan 

negara-negara anggota ILO untuk memerangi perdagangan manusia yang 

menimpa pekerja migran. Menurut Hanif, dalam memerangi praktek jahat seperti 

itu, perlu adanya keseimbangan penanganan perdagangan orang antara negara 

pengirim dan negara penerima.
 6

 

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi MU 

PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (Transnational 

Organized Crime) beserta protokolnya, yakni Protocol Against the Smuggling of 

Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang sering disebut 

Palermo Protocol (Protokol Palermo). Adapun Konvensi ini tidak hanya terfokus 

untuk melindungi hak asasi manusia, dan justru dirancang untuk menciptakan 

sebuah sistem kerja sama internasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat 

terlarang dan orang.
7
 Protokol Palermo telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. 

Definisi perdagangan orang menurut Pasal 3 Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing to the United Nations Convention Against Transnational 

                                                           
5 UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, Reversing The Trend: Child Trafficking in East and South-

East Asia, Bangkok, 2009, hlm. 8.  
6 http://citraindonesia.com/ri-ajak-perangi-perdagangan-manusia/  (diunduh tanggal 22 Desember 2014, Pkl 

16.28) 
7 ELSAM, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5: Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, 

Jakarta, 2005, hlm. 6.  
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Organized Crime (Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan 

Manusia, terutama Perempuan dan Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB 

Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, tahun 2000) adalah: 

a. Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau 

manfaat sehingga memper-oleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang 

secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk 

eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau 

pengambilan organ-organ tubuh. 

b. Ijin dari seorang korban perdagangan orang untuk maksud eksploitasi 

sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak 

relevan di mana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah 

digunakan; 

c. Perekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan 

seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai ―Trafiking 

(perdagangan) orang‖ bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-

cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini; 

d. ―Anak‖ adalah setiap orang yang berusia di bawah usia 18 tahun.  
 

Untuk memudahkan memahami definisi perdagangan orang sebagaimana 

tercantum pada Pasal 3 Protokol Palermo, maka unsur-unsur perdagangan orang 

sebagai berikut:
 8

 

- Unsur Proses: 

Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau 

penerimaan seseorang  

- Unsur Cara: 

Ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi 

                                                           
8 R. Valentina Sagala (Ed.), Stop Perdagangan Manusia - Buku Saku Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, 

dan Perlindungan Anak, INSTITUT PEREMPUAN, Bandung, 2013, hlm. 13  
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bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain tersebut 

- Unsur Tujuan: 

Untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk 

eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual 

lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek 

lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan 

organ-organ tubuh.
 
 

 

Sementara bagi korban anak, Protokol Palermo menetapkan bahwa anak 

(seseorang di bawah usia 18 tahun) yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari 

satu tempat ke tempat lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi 

haruslah dikategorikan sebagai seorang ‖korban perdagangan manusia‖ meskipun 

tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 3 sub paragraf 

(a).  

Di tingkat nasional, kebutuhan akan adanya peraturan perundang-

undangan untuk menghukum pelaku perdagangan orang dan menjamin 

perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban tidak serta merta dijawab 

dengan lahirnya peraturan perundang-undangan. Sebelum tahun 2007, beberapa 

peraturan perundang-undangan menyebutkan ―perdagangan‖, namun juga belum 

spesifik dijelaskan mengenai definisi perdagangan orang. Pasal 297 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ―perdagangan wanita dan 
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perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun‖. 

Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, mengenai perdagangan anak diatur dalam Pasal 83 menyebutkan: 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 

diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

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

banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 

Barulah pada tahun 2007, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(UU PTPPO). Definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 UU PTPPO 

adalah sebagai berikut: 

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 atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

 

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban didefinisikan sebagai 

―seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi 

dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.‖ 

Perlu diperhatikan bahwa dalam mengatur ―situasi khusus/istimewa anak‖, 

UU PTPPO tidak mengacu dengan Protokol Palermo. Ini adalah salah satu 

kelemahan UU PTPPO yang patut disayangkan. Pengaturan pemidanaan pada 
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tindak pidana perdagangan orang yang menimpa anak sebagai korban dalam UU 

PTPPO adalah Pasal 5 (pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 

memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi), Pasal 6 (pengiriman 

anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 

tersebut tereksploitasi) dan Pasal 17 (pemberatan ancaman pidana dalam tindak 

pidana Pasal 2, 3 dan 4 jika menimpa korban anak). Di sisi lain, peratifikasian 

Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 

mengimplikasikan bahwa peraturan perundangan nasional harus sesuai dengan 

Protokol Palermo.  

Pengamatan di lapangan memperlihatkan kerumitan kasus-kasus 

perdagangan anak serta indikasi lemahnya pemidanaan terhadap kasus-kasus 

tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut adalah contoh kasus 

perdagangan anak. Pada Agustus 2014, peristiwa perdagangan anak terjadi pada 

dua anak perempuan yaitu XX (inisial samaran), perempuan, 14 tahun, serta YY 

(inisial samaran), perempuan, 13 tahun. Keduanya adalah pelajar SMP dan SD di 

Kota Bandung, berasal dari keluarga menengah ke bawah dan minim perhatian 

dari orang tua. Pelaku, BY (inisial samaran), tinggal di dekat Pasar Andir. 

Awalnya, kedua korban mengetahui aktivitas BY yang sering merekrut orang-

orang sekitar bekerja di luar kota. Suatu hari, XX dan YY meminta agar dicarikan 

pekerjaan oleh BY. BY kemudian menyampaikan kepada kedua anak tersebut 

bahwa ada lowongan bekerja di sebuah karaoke di Bangka Belitung dengan gaji 

yang tinggi. Kedua korban tertarik karena keduanya tidak betah dengan situasi 
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mereka saat itu (tidak ada perhatian cukup dari orang tua serta situasi kemiskinan 

dan kumuhnya tempat tinggal mereka). Kedua korban akhirnya menyanggupi 

tawaran pekerjaan tersebut. Mereka berangkat ke Bangka Belitung tanpa diketahui 

oleh orang tua atau pihak keluarga mereka. Di tempat bekerja, keduanya diberi 

tugas untuk menemani pengunjung karaoke. 

Pada kasus tersebut, terlihat bahwa korban anak seakan tidak mengalami 

unsur-unsur ―cara‖ sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini 

mengindikasikan kemungkinan lolosnya kasus tersebut sebagai sasaran penegakan 

hukum. 

Di tingkat internasional dan nasional, negara-negara memberikan 

perhatian kepada upaya-upaya berupa pencegahan, perlindungan korban, 

identifikasi korban, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi dalam kasus-kasus 

perdagangan orang. Selain mengatur mengenai kriminalisasi terhadap pelaku 

perdagangan orang, Protokol Palermo pun mengatur mengenai perlindungan bagi 

korban perdagangan orang. Article 6 hingga Article 8 Protokol Palermo mengatur 

mengenai bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang, status 

korban perdagangan orang di negara-negara penerima, dan pemulangan korban. 

Dalam Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 

Trafficking yang dikeluarkan oleh Office of The High Commissioner for Human 

Rights, terdapat prinsip Perlindungan dan Bantuan yang idealnya diberikan 

kepada korban perdagangan orang, termasuk korban anak.  
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Selain pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang, UU PTPPO pun 

mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban pada Bab V yang terdiri dari 

Pasal 43 sampai Pasal 55. UU PTPPO pun mengatur tata cara penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban 

anak melalui Pasal 38 hingga Pasal 40.  

Mempertimbangkan krusialnya persoalan perdagangan orang, khususnya 

perempuan dan anak, maka sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan 

hukum di Indonesia dilakukan untuk pula menghukum pelaku perdagangan orang 

yang menimpa korban anak. Hal ini juga untuk menjamin diberikannya 

perlindungan kepada anak sesuai dengan mandat dalam UUD 1945 dan berbagai 

instrumen HAM internasional, serta untuk memberikan kontribusi pada 

pembangunan hukum di masa yang akan datang (ius constituendum) mengenai 

perdagangan orang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis 

dengan judul: 

―Implikasi terhadap Penegakan Hukum dari Perbedaan Definisi 

Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol 

Palermo” 

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana implikasi perbedaan definisi korban menurut Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Protokol Palermo terhadap Penegakan Hukum? 
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2. Kendala apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum yang 

berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang? 

3. Bagaimana upaya pemerintah melindungi korban perdagangan orang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi perbedaan definisi korban 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo terhadap 

Penegakan Hukum 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kendala yang terjadi selama 

proses penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana 

perdagangan orang 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan yang dilakukan 

pemerintah dalam melindungi korban perdagangan orang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan secara Teoretis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan 

keilmuan khususnya pengaruh aspek korban yang merupakan pembahasan 

viktimologi terhadap topik penegakan hukum yang merupakan 

pembahasan hukum pidana, serta memberikan kontribusi pemikiran pada 

pembangunan hukum di masa yang akan datang (ius constituendum) 

mengenai perdagangan orang. 

2. Kegunaan secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi perbaikan proses 

penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan 

orang  

 

E. Kerangka Pemikiran  

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan tegas 

mengenai Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Bab I Bentuk dan 

Kedaulatan. Dalam Bab ini, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum. Adapun bunyi Pasal 1 secara lengkap adalah sebagai 

berikut:  

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 

 

Adapun negara hukum Indonesia dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945 sebelum Amandemen menjadi sistem pemerintahan negara. Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen menyatakan bahwa ―Negara 
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Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar kekuasaan belaka 

(machtsstaat)‖.
9 
 

 Di tradisi pemikiran hukum di Eropa Kontinental, konsep rechtstaat 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, 

dll. Menurut Julius Stahl, konsep ‗rechtsstaat‘ itu mencakup empat elemen 

penting, yaitu :
 10

 

1. Perlindungan hak asasi manusia. 

2. Pembagian kekuasaan. 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 

4. Peradilan tata usaha Negara.  

Di dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia dan makalah-

makalah mengenai negara hukum, Jimly Asshiddiqie menawarkan unsur-unsur 

yang cocok untuk negara hukum Indonesia yaitu :
 11

 

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 

3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 

4. Pembatasan Kekuasaan 

5.   Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen 

6.  Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

7.  Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 

                                                           
9 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Jakarta, 2011, hlm. 39.  
10 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah, tanpa tahun, hlm. 2.  
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Konstitusi 

Press, Jakarta, 2005, hlm. 154-162.  
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9.  Perlindungan Hak Asasi Manusia 

10.  Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

11.  Berfungsi Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat) 

12.  Transparansi dan Kontrol Sosial 

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan 

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghormatan terhadap 

supremasi hukum tidak hanya dimaksudkan dengan dilaksanakannya 

pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti peraturan perundang-

undangan, akan tetapi bagaimana hukum yang dibentuk itu benar-benar dapat 

diberlakukan dan dilaksanakan, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana 

penggerak aktifitas kehidupan bernegara, pemerintahan dan kemasyarakatan. 

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus 

dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian 

dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat. 

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa secara 

konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
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akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.
 12

  

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan 

hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut :
 13

 

1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
 
 

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum khususnya 

hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum 

pada hakekatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap yaitu :
 14

 

1. Tahap formulasi 

2. Tahap aplikasi 

3. Tahap eksekusi 

Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu legislatif pada 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2013, 

hlm. 3.  
13 Ibid, hlm. 5.  
14 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30 
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tahap formulasi, kewenangan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan 

hukum pidana dan kewenangan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal 

melaksanakan hukum pidana.   

Dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Suatu Tinjauan 

Sosiologis, Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep pemikiran bahwa penegakan 

hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran 

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan 

hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 

Adapun jaminan perlindungan terhadap korban termaktub dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tujuan negara Republik Indonesia 

terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia tersebut, maka di dalam batang 

tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi manusia untuk bebas 
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dari kekerasan, diskriminasi serta hak untuk dilindungi sebagaimana dicantumkan 

pada Bab XA Pasal 28A – Pasal 28J.   

Pasal 28B ayat (2) 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 28D 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  

Pasal 28G ayat (1) 

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Pasal 28I ayat (2) 

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat diskriminatif itu.  

 

Dalam sebuah negara hukum, perlindungan terhadap korban sebagai 

bagian dari perlindungan HAM adalah elemen penting. Dalam kaitannya dengan 

perlindungan terhadap korban, Zvonimir-Paul Separovic (1985: 43) menulis 

bahwa The rights of the victims are a component part of the concept of human 

rights. Lebih lanjut dikemukakan, The rights of those whose human rights have 

been threatened or destroyed need also to be guaranteed. Hal senada ditulis pula 

oleh Barda Nawawi Arief (1998: 53) bahwa perlindungan terhadap korban 

kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan HAM. Tidak hanya itu. 

Menurut Barda Nawawi Arief (1998: 53) masalah perlindungan korban termasuk 

salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan 

mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang The Prevention of 

Crime and the Treatment of Offenders, dikemukakan bahwa hak-hak korban 
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seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan 

pidana.
 15

 

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah ―mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan hak asasi yang menderita.‖
 16

 

Korban didefinisikan United Nations of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power adalah : 17 

Victims mean persons who, individually or collectively have suffered harm, 

including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or 

substantial impairment of their fundamental rights, through acts or 

omissions  that are in violation of criminal laws operative within member 

states, including those laws proscribing criminal abuse of power.  

 

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai ―seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana.‖  

Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi 7 (tujuh) bentuk:
 

18
  

1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 

pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 

aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban. 

                                                           
15 Arief Amrullah, Perkembangan Studi tentang Korban dan Kedudukannya dalam Perkembangan Hukum 

Pidana Positif, makalah, tanpa tahun, hlm. 3.  
16 Rena Yulia, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, hlm. 49. 
17 Ibid, hlm. 50 
18 Ibid, hlm. 53-54. 
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2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban 

untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab 

terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.  

3. Participating victims dimana hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 

dapat mendorong pelaku menlakukan kejahatan. Misalnya, mengambil 

uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus 

tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Dalam aspek 

ini, pertanggungjawaban berada sepenuhnya pada pelaku. 

4. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan 

fisik korban seperti perempuan, anak dan lansia merupakan potensial 

korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak 

pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi 

perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 

5. 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. 

6. 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.  
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7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, 

korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 

konstelasi politik.  

 

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dibedakan sebagai berikut :
 19

 

1. Primary victimization yaitu korban berupa individu (bukan kelompok), 

2. Secondary victimization yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum. 

3. Tertiary victimization yaitu korban masyarakat luas. 

4. No victimization yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya 

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.
 
 

Adapun terkait perdagangan orang, Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to 

the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol 

untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan 

dan Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir 

Transnasional, tahun 2000) memberikan definisi sebagai berikut: 

a. ―Perdagangan orang‖ adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 

memper-oleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk 

eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, 

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang 

serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ 

tubuh. 

b. Ijin dari seorang korban perdagangan orang untuk maksud eksploitasi 

sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak 

relevan di mana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah 

digunakan; 

                                                           
19 Ibid, hlm. 54. 
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c. Perekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan 

seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai ―Trafiking 

(perdagangan) manusia‖ bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-

cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini; 

d. ―Anak‖ adalah setiap orang yang berusia di bawah usia 18 tahun.‖  

 

Bagi korban anak, Protokol Palermo menetapkan bahwa anak (seseorang 

di bawah usia 18 tahun) yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari satu tempat 

ke tempat lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi haruslah 

dikategorikan sebagai seorang ‖korban perdagangan manusia‖ meskipun tidak 

melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 3 sub paragraf (a).  

Pada tahun 2007, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

PTPPO). Definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 UU PTPPO adalah 

sebagai berikut: 

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 atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

 

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban 

didefinisikan sebagai ―seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, 

fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana 

perdagangan orang.‖  
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F. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu 

penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan menguraikan secara 

sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisis pada peraturan yang 

ada sebagai norma hukum positif khususnya perihal implikasi terhadap 

penegakan hukum dari perbedaan definisi korban dalam UU No 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 

Protokol Palermo. 

2. Metode Pendekatan 

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 

adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, 

doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini 

menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti.
 20

  

3. Tahap Penelitian  

Untuk tahapan penelitian terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi 

ini, mengingat bahwa penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

maka penelitian akan dilakukan dalam dua tahap yaitu:  

                                                           
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, Rajawali Pers, 

Jakarta, 1985, hlm. 52. 
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, supplementing to the 

United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum 

Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, 

Melengkapi Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 

Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 

d. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, supplementing to the 

United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime  

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berbagai tulisan pakar 

hukum pidana dan viktimologi yang dituangkan dalam bentuk buku, 

makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya. 
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3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang bersifat 

primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data 

sekunder, dengan cara melakukan pencarian dan pengumpulan data. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan  

2) Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang bersifat 

primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data 

sekunder, dengan cara melakukan wawancara dan mencari data kasus 

perdagangan orang. 

5. Alat Pengumpul Data  

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa: 
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1) Menggunakan peraturan perundang-undangan dan konvensi 

internasional yang terkait perdagangan orang  

2) Menggunakan buku-buku hukum yang ditulis oleh pakar hukum dan 

sarjana hukum mengenai tema penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan 

data yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian dan melalui wawacara dengan pihak-pihak yang berkecimpung 

dalam bidang yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan 

perekam di handphone. 

6. Analisis Data  

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, 

penulis akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti 

bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan 

pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang 

ada sebagai hukum positif, dengan tidak menggunakan data statistika atau 

rumus matematika, akan tetapi bentuk analisis berikut:  

a. Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; 

b. Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan 

undang-undang yang derajatnya lebih rendah; 

c. Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar 

dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal tindak 

pidana perdagangan orang.  
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7. Lokasi Penelitian 

a. Perpustakaan  

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. 

Lengkong Dalam No 17, Bandung  

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No 35, Bandung 

b. Institusi  

1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Provinsi Jawa Barat, Jl. Jl. L.L.R.E Martadinata No. 2 Bandung  

2) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No 748, Bandung  

3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No 130, 

Bandung  

 

8. Tabel Jadwal Penelitian  

No. Kegiatan Desember 

2014 

Januari 

2015 

Februari 

2015 

Maret 

2015 

April 

2015 

Mei 

2015 

1. Persiapan/Penyusunan 

Proposal 

      

2. Seminar Proposal       

3. Persiapan Penelitian       

4. Pengumpulan Data       

5. Pengolahan Data       
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6.  Analisis Data       

7. Penyusunan Hasil 

Penelitian ke dalam 

Bentuk Penulisan 

Hukum 

      

8. Sidang Komprehensif       

9. Perbaikan       

10. Penjilidan       

11. Pengesahan       

 

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah. 


