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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perdagangan orang (Human Trafficking) dianggap sama 

dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang 

berada di bawah kepemilikan orang lain.
1
 Perdagangan orang bukan 

merupakan hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan 

internasional yang berlarut-larut, dan sampai saat ini belum ditemukan titik 

penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi 

internasional yang menangani masalah tersebut. Adapun perdagangan orang 

berkaitan dengan hubungan antar Negara yang biasanya dilakukan di daerah 

perbatasan Negara. 

Indonesia adalah salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN 

(Association of South East Asia Nations) yang berbatasan langsung dengan 

berbagai negara mengingat letaknya yang sangat strategis yakni di sebelah 

Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Australia, di sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia, Filiphina, 

Singapura dan Laut China Selatan, serta sebelah Timur berbatasan dengan 

Papua New Guinea. Strategisnya Indonesia membawa banyak keuntungan dan 
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kerugian terutama di daerah perbatasan. Menurut PBB, Indonesia memasuki 

peringkat ke-2 sebagai negara yang  paling banyak terjadi perdagangan orang, 

Indonesia dikenal sebagai pengirim, penampung dan sekaligus memproduksi 

aksi kejahatan ini. Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di 

seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Hal 

ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif 

bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia. 

Perdagangan orang secara illegal, terutama yang sering terjadi kepada 

para perempuan ini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang 

memprihatinkan. Di negara-negara Asia Tenggara para perempuan 

diperlakukan sewenang-wenang tanpa mempedulikan faktor manusiawi yang 

bersentuhan dengan harkat dan martabatnya. Para perempuan dibujuk, dipaksa 

dan diperdagangkan untuk industri porstitusi dan dunia hiburan lainnya, 

terdapat juga yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pabrik 

dengan jam kerja tak terbatas dan upah minimum. Praktek-praktek semacam 

ini tergolong pelanggaran terhadap kemajuan, pemenuhan, penghormatan, 

perlindungan dan penegakan manusia dan hukum.  

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat 

luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di 

sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di 

Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakanganan ini sejumlah besar anak-

anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa 
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bekerja di dunia prostitusi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari 

daerah pedalaman yang miskin.
2
 

Praktek perdagangan orang sebenarnya sudah ada sejak lama, 

kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang 

komprehensif bagi penegak hukum serta kurangnya pengawasan aparat 

pemerintah terhadap praktek perdagangan orang, menyebabkan tingginya 

kasus perdagangan orang.
3
 

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan 

terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia sehingga tidak bisa 

dilepaskan dengan masalah Hak Asasi Manusia, karena kasus perdagangan 

orang tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan orang dilakukan 

dengan cara ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, 

kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan portitusi, 

pornografi, kekerasan dan ekploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-

praktik serupa. Jika salah satu cara diatas terpenuhi, maka dapat dikatakan 
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terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar 

Hak Asasi Manusia.
4
 

Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin 

meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-

anak bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari sebuah 

pekerjaan, tetapi akan kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang 

dimiliki menyebabkan mereka rentan dalam kasus perdagangan orang.
5
 

Seperti halnya kasus yang ada di kota Batam, Rabu, 21 Oktober 2015, pelaku 

yang berinisial ZA warga melcem Batuampar ditangkap, terkait kasus 

perdagangan orang yang telah dilaporkan oleh korban berinisial T yang di 

pekerjakan sebagai pekerja seks di Negara Malaysia. Modus yang dilakukan 

oleh pelaku dengan cara meminjamkan uang dengan jumlah yang besar, 

begitu korban tidak dapat membayar hutangnya, pelaku lalu mempekerjakan 

korban sebagai pekerja seks komersial di tempat hiburan malam yang ada di 

Negara tetangga. Korban dipaksa untuk melayani pria-pria agar dapat 

melunasi utang-utang korban.
6
 Hal-hal tersebutlah yang menjadi kesempatan 

maraknya kasus kejahatan perdagangan orang.   
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Sebelum disahkannya Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada bulan April 2007, 

peraturan- peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk 

menanggulangi perdagangan orang, guna menjerat para pelaku perdagangan 

orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban karena peraturan 

perundangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan 

dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP 

hukumannya masih ringan, yaitu ancamanya 0-6 tahun penjara, sedangkan 

dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

tidak ada sanksi.
7
 Setelah disahkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada April 

2007 yang merupakan peraturan yang khusus yang mengatur tentang tindak 

pidana perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana penegakan hukum 

khususnya terhadap penanganan perdagangan orang.
8
 

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, 

dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat 

terjadinya kejahatan. Kerugian yang dialami termasuk materiil maupun  

immateriil, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai akibat suatu tindakan yang 

dilakukan seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang 
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bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, Negara bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi 

korban atau dirugikan dari perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan 

hal tersebut, kesadaran bersama seluruh penyelenggara negara, masyarakat 

dan aparat penegak hukum, untuk peduli terhadap orang yang mederita, 

terlanggar haknya, atau menjadi korban dari perbuatan sewenang- wewenang 

dan tidak manusiawi dari orang lain merupakan keharusan.
9
 

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan membahas dan 

melakukan observasi terhadap “ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN 

TRAFFICKING) DI KOTA BATAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

VIKTIMOLOGI”. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban tindak pidana 

perdagangan orang (Human Trafficking) di kota Batam ditinjau dari 

perspektif viktimologi? 

2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana 

perdagangan orang (Human Trafficking) di kota Batam? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap korban tindak 

pidana perdagangan orang yang berada di kota Batam ditinjau dari 

perspektif viktimologi. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak 

pidana perdagangan orang di kota Batam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan untuk 

perkembangan Ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana 

mengenai penerapan dan perkembangan pengaturan hukum pidana. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini harapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan atau informasi khususnya bagi penulis sendiri dan bagi 

masyarakat umum atau praktisi hukum, mengenai peraturan yang 

berhubungan dengan tindak kejahatan perdagangan orang. Selain itu 

juga sebagai masukan ataupun pedoman bagi aparat penegak hukum 

dalam menentukan kebijakan dan langkah- langkah dalam 

memberantas tindak pidana perdagangan orang. 
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