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Abstract :This research explains some reasons which explain how political crisis 
influenced human trafficking in Kenya 2007-2011. In December 2007, Kenya 
experienced political crisis which was caused by election result in 2007 and it was 
considered full of manipulation. This case caused clash inter ethnic in Kenya. The 
political crisis which happened, caused various disasters for Kenya’s people. 
National security was getting worse in Kenya, so it made Kenya as the most stabil 
country at the beginning between the other countries in East Africa region. The 
political crisis which brought Kenya to bad situation and it caused humanity crisis 
where there were many violence victims of political crisis that must have fleed 
without supervision from government and made the victims especially women and 
children easier to be recruited by trafficking agent and it make the list of human 
trafficking in Kenya got longer. 
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Pendahuluan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh krisis 

politik yang terjadi di Kenya terhadap kasus perdagangan manusia di Kenya.Kenya 

merupakan sebuah negara berbentuk republik yang terletak di Afrika Timur.Pada 

tahun 2007 Kenya mengalami krisis yang merujuk pada krisis politik, ekonomi dan 

kemanusiaan yang terjadi akibat Presiden Mwai Kibaki dinyatakan sebagai pemenang 

pemilihan umum presiden Kenya tahun 2007. Negara Kenya mengalami kekacauan 

yang kemudian menjadi suatu keadaan krisis yang belum pernah terjadi di beberapa 



pemilu sebelumnya pasca pelaksanaan pemilu pada 27 Desember 2007 , hal ini juga 

diakibatkan oleh adanya ketidak sepahaman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan 

oleh Komisi Pemilu Kenya serta adanya ketimpangan antara peserta pemilu dengan 

kompetitornya yang dalam hal ini menjadi pihak oposisi.1 

 Banyak peristiwa yang terjadi di Kenya sesudah pemilihan umum 

(Pemilu).Pertikaian politik kedua kubu Mwai Kibaki dan Raila Odinga sudah meluas 

dan mengarah pada penyerangan atas suatu kelompok suku.Mereka yang menjadi 

sasaran serangan merupakan para korban yang berasal dari etnis Kikuyu, yang juga 

merupakan kelompok etnis terbesar di Kenya serta beberapa etnis lainnya. Kenya 

tetap terpuruk meski dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal 

ini bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, korupsi dan tingkat 

kriminal yang memicu kerusuhan sebagai akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah 

yang tidak memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kenya. Kinerja 

Presiden Mwai Kibaki mengecewakan rakyat setelah sempat menjadi tumpuan 

harapan rakyat setelah jatuhnya rezim Daniel T. Arap Moi pada pemilu tahun 2002 

silam dimana pada rezim terdahulu praktek-praktek korupsi tumbuh subur karena 

banyak dilakukan oleh para oknum pejabat yang dekat dengan Presiden Daniel T. 

Arap Moi yang sulit untuk ditindak oleh hukum karena lemahnya fungsi aparat 

penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan para 

oknum pejabat tinggi yang terlibat dalam serangkaian kasus korupsi yang merugikan 

negara sehingga keadaan ekonomi masyarakat Kenya terutama diluar etnis Kikuyu 

semakin miskin karena tidak adanya akses yang menunjang dalam memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat etnis minoritas karena selalu di dominasi oleh etnis 

mayoritas dalam hal ini etnis Kikuyu sebagai penerima akses terbesar dalam hal 

kesejahteraan ekonomi serta politik dan militer yang sebagaian besar dikuasai oleh 

etnis Kikuyu.  Adanya krisis di negara Kenya yang timbul sebagai akibat adanya isu-

                                                           
1Diaz Elio.  Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta “Latar Belakang Krisis Politik Di Kenya Pasca 
Pemilu 27 Desember 2007.” Di akses dari  http://repository.upnyk.ac.id/1393/pada 01 April 2012. 



isu politik yang terpolarisasi, manipulasi politik, kesenjangan sosial dan ekonomi, 

tingginya angka kriminal serta kurangnya kesempatan ekonomi yang memicu 

pertikaian di Kenya selama pemilu berlangsung. 

Fenomena krisis politik tersebut terjadi karena didasari oleh akar 

permasalahan yang sangat multi dimensional yang dari awal kemerdekaan hingga 

sebelum pemilu tahun 2007 belum sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik oleh 

pemerintah Kenya sehingga pada saat setelah pelaksanaan pemilu Presiden Desember 

2007 , tindakan kekerasan atau anarkisme mewarnai diantara para pendukung 

masing-masing peserta pemilu. Peristiwa ini dijadikan momentum dan juga sebagai 

titik balik terhadap lemahnya kehidupan berdemokrasi di Kenya yang terakumulasi 

daripada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilu presiden hingga 

setelah pemilu dilaksanakan. 

Dengan terjadinya krisis politik, konflik bersenjata, ketidakstabilan sosial-

politik dan pemerintahan yang buruk berdampak pada sistem perekonomian Kenya. 

Kerusuhan yang terjadi di seluruh sudut kota Kenya mengakibatkan toko-toko, kantor 

dan bursa saham nilai mata uang terus mengalami penurunan. Iklim investasi Kenya 

juga semakin memburuk.Sektor pariwisata Kenya juga mengalami penurunan yang 

signifikan.Barang impor ke Kenya semakin berkurang serta bahan bakar menjadi 

barang langka di seluruh kawasan Afrika Timur.Hal ini menyebabkan pengiriman 

bantuan untuk korban konflik di Kenya mengalami kesulitan.Kondisi ini berakibat 

pada ketidakstabilan hidup masyarakat di Kenya yang mana angka pengangguran dan 

kemiskinan semakin meningkat. 

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama dari terjadinya perdagangan 

manusia.Kemiskinan dikombinasikan dengan destabilisasi keluarga terutama karena 

migrasi desa-kota, konflik bersenjata dan kebijakan ekonomi global yang 

menempatkan banyak orang di negara berkembang, termasuk Kenya dengan resiko 



eksploitasi.Penyebab lainnya adalah konflik dan bencana kemanusiaan dan 

kerentanan orang khususnya perempuan dan anak dalam situasi krisis. 

Dalam situasi ini, masyarakat Kenya yang menjadi korban dari terjadinya 

konflik dan  banyak masyarakat Kenya yang mengungsi untuk menyelamatkan diri 

mereka.Di samping itu, Kenya mengalami tingkat perdagangan manusia yang 

signifikan yang bertambah parah akibat terjadinya krisis politik tersebut. Hal ini 

menimbulkan kecemasan bagi dunia luar dan juga bagi rakyat Kenya khusunya 

mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.Korban-korban terjadinya konflik 

memang sangat rentan untuk diperdagangkan, disalah gunakan oleh orang-orang yang 

berkepentingan.Di tambah lagi perdagangan manusia adalah sebuah fenomena yang 

sedang berlangsung di kawasaan Afrika Timur khusunya di Kenya.Yang mana 

korban perdagangan manusia ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak 

yang tinggal di kawasan terjadinya konflik, ketidak stabilan politik, pemerintahan 

yang buruk, tekanan lingkungan serta kemiskinan yang secara drastis meningkatkan 

kasus perdagangan manusia untuk berbagai tujuan eksploitatif.Termasuk pada 

perekrutan dan penyalahgunaan situasi konflik bersenjata ataupun perang. 

Kenya yang tergolong sebagai negara Tier 2 (dua) yang juga merupakan 

negara sumber, transit, dan negara tujuan untuk pria, wanita, dan anak-anak yang 

diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual.Anak-anak Kenya 

diperdagangkan di dalam negeri untuk pembantu rumah tangga, kerja paksa di bidang 

pertanian (termasuk perkebunan bunga), penggembalaan ternak, bar, dan untuk 

eksploitasi seksual komersial, termasuk keterlibatan dalam industri pariwisata seks di 

daerah pesisir.Pada tahun 2008, pengungsi yang berada di kamp-kamp sebagai akibat 

dari kekerasan pasca pemilu Kenya dilaporkan diperdagangkan di dalam negeri. Pria 

Kenya, perempuan, dan anak diperdagangkan ke Timur Tengah, Timur lainnya 

negara Afrika, dan Eropa untuk pembantu rumah tangga, eksploitasi di panti pijat dan 

rumah bordil, dan pekerja kasar paksa, termasuk dalam industri konstruksi. Agen 

tenaga kerja memfasilitasi dan keuntungan dari perdagangan warga Kenya ke negara-



negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Lebanon di mana 

mereka rentan terhadap eksploitasi seksual, atau dipaksa langsung ke prostitusi. 2 

Laporan pada 6 Januari 2008 adalah diperkirakan 350 orang tewas dan 

mengakibatkan sebanyak 250.000 orang telah mengungsi ke tempat-tempat yang 

aman dari ancaman pembunuhan akibat kerusuhan politik pasca pemilu di Kenya. 

Laporan tanggal 17 Januari 2008, korban tewas sudah mencapai lebih 600 orang dan 

mereka yang mengungsi sudah memasuki wilayah Uganda yang diperkirakan 6.000 

orang.3Selama kekerasan pasca pemilu tahun 2008, sekitar 300.000 orang Kenya 

kehilangan akses internalnya dan akibatnya menjadi rentan terhadap berbagai 

pelanggaran, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan.4Dalam kasus ini 

peran pemerintah Kenya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk 

penghapusan perdagangan manusia, namun berbagai upaya telah dicoba.Kekerasan 

pasca pemilu dan reorganisasi pemerintahan berikutnya tertunda, namun ada 

beberapa inisiatif anti perdagangan, seperti diberlakukannya undang-undang anti-

perdagangan manusia dan merupakan bagian dari rencana aksi nasional.Sementara itu 

di tingkat lokal aparat penegak hukum di seluruh negeri Kenya terus menangkap dan 

mengisi dugaan pelaku perdagangan manusia sepanjang tahun, namun penuntutan 

gagal dan data pada kasus tersebut tidak dikompilasi di tingkat provinsi atau 

nasional.5Selain itu, pemerintah tidak mengalokasikan sumber daya yang memadai 

yang didedikasikan untuk langkah-langkah anti-perdagangan manusia selama periode 

terjadinya krisis politik di Kenya. 

Perdagangan manusia di Afrika Timur khususnya Kenya telah dikatakan 

sebagai fenomena multifaset yang utama pendorongnya adalah manfaat ekonomi 
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3Op,cit 
4“Migration Activities”  dikutip dari  http://www.iom.int/jahia/Jahia/kenya pada 02 maret 2012. 

5“Child Trafficking in Afrika”  diktip dari http://www.childtraffickinginafrica.org/%3Fpage_id%3D3 
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yang melekat pada perdagangan ilegal yang meningkatkan kekhawatiran global. 

Krisis politik yang berpengaruh pada terjadinya kasus perdagangan manusia di Kenya 

ini sangat menarik untuk diteliti karena fenomena mengenai kasus perdagangan 

manusia merupakan sebuah fenomena yang sekalipun ditanggulangi tetapi di sisi lain 

tetap menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Krisis politik yang terjadi 

menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh krisis tersebut pada kestabilan ekonomi 

dan masyarakatnya sehingga mengakibatkan suatu keadaan terjadinya perdagangan 

manusia. 

Metode dan Kerangka Pendekatan 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan dasar pertanyaan bagaimana. Penelitian ini melalui penjelasan 

faktor-faktor  tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang 

diselidiki. Tingkat analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni tingkat 

analisa negara bangsa, dimana analisa negara bangsa merupakan aktor utama dalam 

membuat langkah-langkah strategis dalam masalah percaturan interaksi suatu negara 

di pentas dunia. 

Penilitian ini menggunakan konsep konsep keamanan nasional. Konsep 

keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan di mana unsur-unsur pokok 

yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga 

negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang 

dianut terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa 

ada gangguan dari manapun. Dalam definisi ini yang menjadi acuan adalah negara 

bangsa.Hal terpenting adalah yang merasa aman atau tidak aman adalah manusia atau 

kelompok di wilayah tersebut terkait dalam masalah kasus perdagangan manusia. 

Pasca pemilu 2007 Kenya dihadapkan oleh ancaman-ancaman non tradisional 

yang semakin kompleks, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, terorisme 

internasional, kejahatan etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, human 



trafficking, climate change, health pandemic, keruntuhan ekonomi dan krisis politik. 

Upaya mengatasi ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak 

diluar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada 

ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif 

yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman 

dengan cara yang terpadu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keamanan atau ancaman yang 

diungkapkan oleh Barry Buzan untuk menjelaskan bagaimana ancaman memiliki 

korelasi yang kuat dalam dinamika keamanan nasional suatu negara. Menurut Buzan, 

keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isu-isu yang mengancam 

kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-

unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Buzan 

melihat bahwa suatu negara akan merasa tidak aman karena adanya kombinasi antara 

ancaman dan kerawanan.Pasca pemilu yang menimbulkan konflik di Kenya 

menyebabkan perpindahan dari begitu banyak orang baik tua maupun muda termasuk 

anak-anak tidak memiliki  pemukiman yang tepat untuk orang-orang ini. 

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi isu-isu kunci misalnya keamanan dan 

ancaman dari milisi suku terhadap orang lain membuat beberapa orang pengungsi 

terlalu takut untuk kembali. Ini adalah pelanggaran terhadap hak mereka untuk 

kembali ke rumah mereka.Selain itu, respon pemerintah untuk penderitaan para 

pengungsi itu sangat tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan minimum dari 

pengungsi internal.Akhirnya, pelanggaran hak asasi manusia para pengungsi tidak 

harus dibiarkan hingga belum terselesaikan. 

Hasil dan Pembahasan 

 Sejak kemerdekaannya, Kenya berhasil menjaga stabilitas di tengah 

perubahan sistem politik dan krisis-krisis di negara tetangganya.Ditambah lagi setelah 

dianutnya demokrasi multipartai, penduduk Kenya bisa menikmati kebebasan yang 



lebih.Reformasi yang dilaksanakan parlemen pada tahun 1997 merevisi beberapa 

undang-undang yang opresif, diwariskan dari era kolonial dan mengekang kebebasan 

berbicara dan berkumpul.Sejarah singkat evolusi 'demokratis' di Kenya adalah sangat 

relevan untuk memahami peran etnis dalam pembunuhan politik yang terjadi di 

Kenya saat ini.Kenya menjadi protektorat Inggris di tahun 1890 dan merupakan 

sebuah koloni Mahkota pada tahun 1920.Gerakan kemerdekaan Kenya dimulai pada 

tahun 1940-an, dan dalam protes terhadap pemerintahan kolonial yang telah mencapai 

klimaks pada saat pemberontakan Mau Mau dari tahun 1952.Akhirnya Kenya 

menjadi negara merdeka pada tanggal 12 Desember1963. Jomo Kenyatta, adalah 

seorang dari etnis Kikuyu dari partai Kenya African National Union (KANU) yang 

menjadi presiden pertama Kenya pada tahun 1964. Kenyatta menduduki jabatan 

tertinggi untuk berperan aktif dalam gerakan anti-kolonial di Kenya. 

 Krisis politik yang terjadi di Kenya pasca pemilihan umum Presiden desember 

2007 tidak lepas daripada kinerja Presiden Mwai Kibaki selama memimpin Kenya 

dari tahun 2002 dan juga hasil akhir daripada referendum yang diselenggarakan pada 

tahun 2005 sebelumnya. Referendum yang merupakan keinginan pemerintah untuk 

berupaya mengamandemen konstitusi menimbulkan masalah di sebagian besar 

kalangan masyarakat Kenya pada umumnya.Dalam wacana yang digulirkan tersebut 

diartikan oleh sebagian besar masyarakat Kenya terutama dari pihak oposisi adalah 

upaya Mwai Kibaki untuk menguatkan posisinya sebagai presiden menjelang 

pemilihan umum diselenggarakan pada 27 Desember 2007. 

Tindakan kekerasan atau anarkisme mewarnai diantara para pendukung 

masing-masing peserta pemilu.Peristiwa ini dijadikan momentum dan juga sebagai 

titik balik terhadap lemahnya kehidupan berdemokrasi di Kenya yang terakumulasi 

daripada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilu presiden hingga 

setelah pemilu dilaksanakan.Krisis politik Kenya yang berujung pada konflik antar 

etnis, tidak lain merupakan puncak dari masalah-masalah di masa lalu yang belum 

terselesaikan oleh pemerintah Kenya. 



Krisis politik yang berujung pada perang antar etnis di Kenya pada tahun 

2007-2008 tersebut menjadikan Kenya sebagai negara yang paling stabil di kawasan 

Afrika, kini dihadapkan dengan berbagai ancaman-ancaman terhadap keamanan 

nasional nya.Krisis politik yang melanda Kenya telah memakan banyak korban jiwa, 

serta kerugian materil lainnya.Besarnya krisis politik yang merupakan pukulan berat 

bagi perekonomian Kenya.Pariwisata Kenya sebelumnya merupakan salah satu 

sumber penghasilan yang cukup besar bagi negara.Namun konflik pasca pemilu telah 

mengakibatkan pariwisata Kenya mengalami keruntuhan dan menjadikan ribuan 

pengangguran.Sektor transportasi Kenya juga hancur dengan ribuan pekerja yang 

telah menjadi pengangguran.Pemindahan paksa ratusan ribu warga Kenya setelah 

kekerasan pasca pemilu 2007 merupakan tantangan serius bagi kapasitas pengelolaan 

bencana dari pemerintah Kenya.Kekerasan mengakibatkan sekitar 600.000 orang 

menjadi pengungsi.6 

Banyak sekali dampak-dampak yang sangat buruk yang terjadi di Kenya pada 

konflik pasca pemilu tahun 2007-2008 tersebut.Namun masalah yang sangat di 

khawatirkan adalah mengenai kasus perdagangan manusia yang melibatkan 

perempuan dan anak-anak Kenya korban dari terjadinya konflik.Mereka terpaksa 

berada di titik-titik panas pengungsian dengan resiko eksploitasi.Demi untuk 

menyelamatkan diri dari ancaman konflik, mereka kemudian menjadi rela untuk 

diperdagangkan.Alasannya hanya untuk selamat dari konflik dan demi sejumlah uang 

untuk kelangsungan bagi hidup mereka.Kasus ini kemudian merupakan kasus yang 

tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Kenya serta perlu perhatian khusus 

dari pemerintah Kenya dalam menghadapi ancaman dalam negeri Kenya seperti 

kasus perdagangan manusia ini. 

                                                           
6“Post Election Crisis in Kenya and Internally Displaced Persons a Critical Appraisal”.Dikutip dari 
http://www.articlesbase.com/politics-articles/post-election-crisis-in-kenya-and-internally-displaced-
persons-a-critical-appraisal-2740759.htm   pada 21 April 2012. 



Krisis politik yang terjadi pada Desember 2007 di Kenya tak ayal 

mengakibatkan banyak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan, 

penderitaan dan kemiskinan serta pemicu permusuhan antar etnis bagi masyarakat di 

Kenya. Krisis politik tersebut menyisakan banyak cerita pahit dari masyarakat Kenya 

yang mana mereka kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi dari tempat asal 

mereka untuk menyelamatkan diri dari konflik yang melanda berbagai daerah di 

Kenya. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang bagi mereka korban konflik 

tersebut, membuat para korban rentan untuk mendapatkan perlakuan tidak wajar atau 

bahkan rentan untuk menjadi korban trafficking.  Dalam migrasi tersebut banyak 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas masyarakat korban 

konflik tersebut.Meskipun rencana pemerintah Kenya untuk pemukiman kembali para 

pengungsi, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak bisa diabaikan.Sama 

seperti setiap manusia lainnya, orang-orang yang terlantar memiliki hak asasi 

manusia dan itu adalah tanggung jawab pemerintah Kenya untuk mengurus warga 

negaranya.Hak-hak para pengungsi dapat diabaikan dan sangat terbuka untuk 

terjadinya penyalahgunaan karena tidak ada hukum yang mengikat dari konvensi 

pemerintah atau lembaga yang terlibat dalam masalah pengungsi di Kenya. 

Organisasi Internasional untuk Migrasi memperkirakan bahwa lebih dari 

10.000 perempuan diperdagangkan ke kawasan pantai Kenya setiap tahun.Mereka 

diperdagangkan dari dalam Kenya bahkan dari Rwanda, Tanzania, Ethiopia, Somalia 

dan Uganda untuk bekerja sebagai buruh domestik, pekerja seks di Kenya.7Besarnya 

jumlah pengungsi telah membuat rumit pergerakan orang-orang di daerah; telah 

meningkatkan kerentanan perempuan untuk bentuk-bentuk perdagangan manusia, 

penyelundupan dan eksploitasi lainnya. 

Efek negatif pada anak-anak di Kenya dari krisis politik Desember 2007 terus 

ke 2008 menjadikan sistem pendidikan Kenya khususnya di kawasan Lembah Rift, 

                                                           
7Trafficking on Rise Horn Afrika.Dikutip dari http://www.guardian.co.uk/global-
development/2011/nov/02/trafficking-on-rise-horn-africa pada 13 Juli 2012. 



Nyanza, dan Provinsi Barat telah mengalami perpindahan yang luas untuk siswa dan 

guru. Banyak sekolah yang ditutup, sementara yang lainnya diubah menjadi pusat 

bagi para pengungsi internal.Anak-anak yang menjadi pengungsi atau yang melarikan 

diri dari kekerasan yang melanda, mereka berada pada peningkatan risiko untuk 

eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual komersial. Di Eldoret, populasi anak-anak 

tanpa pendamping, anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, dan anak yang 

hidup di jalanan telah meningkat pasca pemilihan umum berlangsung.  

Pada tahun 2008, 25.000 anak di 17 kabupaten dilaporkan dalam keadaan 

rentan untuk dieksploitasi.Komite Penyelamatan Internasional dan Akademi 

Pengembangan Pendidikan, menarik sebanyak 32.823 anak dari tenaga kerja 

eksploitatif dari daerah yang terkena dampak dari konflik pasca pemilu di Kenya.8TIP 

2008 menyatakan Kenya adalah negara asal, transit dan tujuan bagi perempuan dan 

anak perempuan. Prostitusi anak di Kenya meningkat pesat dalam beberapa tahun 

terakhir, terutama pasca terjadinya pemilihan umum yang berujung konflik di Kenya 

menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), sekitar 30.000 perempuan di bawah 

usia 19 tahun terlibat dalam prostitusi di Kenya. Anak perempuan yang 

diperdagangkan, dalam beberapa kasus, yang diculik dan dijual sebagai pekerja 

rumah tangga.Selain itu, anak diperdagangkan melalui jaringan pribadi dan 

keluarga.Salah satu tujuan utama wisata pantai Kenya terdapat perdagangan seks 

anak di Mombasa yang mana hal ini sangat memprihatinkan.9 

Sampai 30.000 anak perempuan antara 12 dan 14 tahun saat ini sedang 

terpikat bekerja di hotel dan vila pribadi di sepanjang Mombasa utara dan pantai 

                                                           
82007 Findings on the Worst Forms of Child Labor – Kenya. Dikutip dari 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,USDOL,,KEN,48caa47941,0.html pada 12 Juli 2012. 
9Kenya is a Major Source Transit and Destination Country for Trafficked Women,Men and 
Children Who are Forced Into Unpaid Work or Forced Prostitution. Dikutip dari 
http://www.familiesforsurvival.org/wp/kenya-2/kenya-is-a-major-source-transit-and-
destination-country-for-trafficked-women-men-and-children-who-are-forced-into-unpaid-
work-or-forced-prostitution/&usg=ALkJrhg1vtuPZ4g9CKw8J1G-xj9qKkg4JQ pada 11 Juli 
2012. 



selatan di mana mereka dieksploitasi secara seksual dengan janji-janji kekayaan dan 

perjalanan ke luar negeri. Di Malindi, anak-anak miskin mencari kehidupan baru 

dengan menjual tubuh mereka kepada para wisatawan. Saat ini, banyak pengunjung 

yang dating ke Mombasa khusus untuk seks ilegal. Mombasa adalah sumber, tujuan 

dan rute perdagangan individu, terutama perempuan dari Uganda, Tanzania dan 

Kongo yang datang ke Kenya dengan harapan mencari pekerjaan yang layak tetapi 

beberapa dari mereka sayangnya justru menjadi budak seks di mana sebagian besar 

korban dieksploitasi. 10 

Kenya tetap menjadi sumber, transit, dan negara tujuan bagi orang-orang yang 

diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual paksa.Tahun 2010, 

laporan menunjukkan bahwa lebih dari 9 juta anak telah diperdagangkan di dalam 

dan luar negeri untuk pembantu rumah tangga, berdagang asongan, pertanian tenaga 

kerja, dan eksploitasi seksual. Selanjutnya, pria Kenya, perempuan, dan anak 

perempuan diperdagangkan ke Timur Tengah, negara-negara Afrika lainnya seperti 

Afrika Selatan, Eropa Barat dan Amerika Utara untuk menyediakan layanan 

domestik, untuk perbudakan di panti pijat dan rumah bordil, dan pekerja kasar.11 

Kesimpulan  

 Kenya mengalami krisis terburuk kemanusiaan sejak kemerdekaannya setelah 

30 Desember hasil pemilihan presiden diperebutkan.Konflik kekerasan antar etnis 

pun tidak dapat dihindarkan, etnis pendukung pihak oposisi yakni Raila Odinga telah 

melakukan penyerangan terhadap kelompok etnis Kikuyu yang merupakan etnis 

pendukung Mwai Kibaki.Secara keseluruhan, lebih dari 1.200 orang tewas dan sekitar 

350.000 mengungsi ke kamp-kamp sementara, dengan jumlah yang sama mencari 

perlindungan dengan teman atau kerabat bahkan melakukan migrasi. Sektor 

                                                           
10 ibid 
11“Woman and Child Trafficking in Kenya”.Dikutip dari http://mediavoicesforchildren.org/?p=7696  
pada 12 Juli 2012. 
 



pendidikan dan kesehatan juga terganggu oleh terjadinya perpindahan besar-

besaran.Selain itu, peristiwa ini juga mengakibatkan tingkat pengangguran yang 

tinggi sehingga dengan otomatis juga meningkatkan angka kemiskinan di Kenya. 

 Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama dari terjadinya perdagangan 

manusia.Kemiskinan dikombinasikan dengan destabilisasi keluarga terutama karena 

migrasi desa-kota, konflik bersenjata dan kebijakan ekonomi global yang 

menempatkan banyak orang di negara berkembang, termasuk Kenya dengan resiko 

eksploitasi.Penyebab lainnya adalah konflik dan bencana kemanusiaan dan 

kerentanan orang khususnya perempuan dan anak dalam situasi krisis. 

 Krisis politik yang melanda Kenya setelah pemilihan umum berlangsung, 

menyisakan berbagai dampak yang sangat buruk, terutama berdampak kepada 

semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kenya. 

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir  di Kenya 

semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas 

negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya setelah krisis politik 

melanda Kenya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak dan kegiatan 

industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada 

beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan 

bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala yang 

kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan sangat rapih, merupakan 

sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum 

menarik media massa pada masa lalu. 

 

Perdagangan manusia di Afrika Timur khususnya Kenya telah dikatakan 

sebagai fenomena multifaset yang utama pendorongnya adalah manfaat ekonomi 

yang melekat pada perdagangan ilegal yang meningkatkan kekhawatiran global. 



Krisis politik yang berpengaruh pada terjadinya kasus perdagangan manusia di Kenya 

ini sangat menarik untuk diteliti karena fenomena mengenai kasus perdagangan 

manusia merupakan sebuah fenomena yang sekalipun ditanggulangi tetapi di sisi lain 

tetap menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Krisis politik yang terjadi 

menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh krisis tersebut pada kestabilan ekonomi 

dan masyarakatnya sehingga mengakibatkan suatu keadaan terjadinya perdagangan 

manusia. 

Perdagangan manusia (human trafficking), dewasa ini, merupakan masalah 

yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun 

internasional.Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik 

perdagangan manusia.Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna 

mencegah dan mengatasi perdagangan manusia.Tetapi, perdagangan manusia masih 

tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. 

 

 


