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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan   yang  berkalanjutan  yang  dicita-citakan   oleh  Indonesia

menjadi  fokus   dan menjadi   tantangan   bagi  Indonesia   saat   ini.  Istilah

pembangunan  berkelanjutan  (sustainable   development)  menurut  Brundtland

Report dari  PBB tahun 1987  adalah  proses pembangunan  yang mencakup tidak

hanya  wilayah  (lahan, kota)  tetapi  juga   semua  unsur,  bisnis,  masyarakat  dan

sebagainya)  yang  berprinsip   “memenuhi  kebutuhan  sekarang   tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.1

Dari  pengertian  pembangunan  berkelanjutan  diatas  dapat  disimpulkan

bahwa  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development) adalah  sebuah

upaya  pembangunan  yang  meliputi  aspek  ekonomi,  sosial,  lingkungan  bahkan

budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi

kebutuhan generasi yang akan datang.

Aspek  sosial,  maksudnya  adalah   pembangunan  yang  berdimensi  pada

manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependesi. Yang erat kaitannya

juga  dengan  aspek  budaya.  Tidak  hanya  pada  permasalahan  ekonomi,

pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan  budaya sosial dari

sebuah masyarakat supaya sebuah  masyarakat tetap bisa eksis  untuk menjalani

kehidupan serta mempunyai target sampai masa mendatang. Indonesia  sampai

dengan  saat  ini  masih   dihadapai  banyak  persoalan  sosial  masyarakat   yang

menghambat   pembangunan  berkelanjutkan   bagi    Indonesia untuk  menuju

Indonesia emas  2045.

1 Nurdiana  Rafsanjani  ,  https://rexxarsosio.wordpress.com/2008/05/13/sustainable-development-
pembangunan-berkelanjutan/, diakses pada tanggal 1 September 2016
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Indonesia  merupakan  wilayah  negara  terluas  dengan  jumlah  penduduk

yang sangat  padat. Badan Pusat  Statistik  (BPS)  melaporkan berdasarkan data

Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 Juta jiwa.

Data BPS menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1

juta jiwa  sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa.2Berdasarkan jumlah

tersebut permasalahan pengangguran dan kemiskinan juga ikut mengingkat dan

setidaknya BPS mencatat bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara

tahunan menjadi 28,51 juta orang pada september 2015 atau bertambah 780   ribu

orang dibandingkan pada bulan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.3

Potret kemiskinan inilah yang kemudian melatarbelakangi meningkatnya

angka   praktik  perdagangan  orang  di  Indonesia sehingga   hal  ini  menjawab

tantangan  bagi   Indonesia dalam rangka menggapai Indonesia Emas 2045.  Isu

praktik  perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan minimnya

lapangan  pekerjaan  adalah isu  tren  yang  menjadi  perbincangan  di  belahan

Negara berkembang. 4

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan

merupakan salah  satu  bentuk perlakuan terburuk dari  pelanggaran  harkat  dan

martabat manusia.  Maraknya isu praktik perdagangan orang di berbagai negara,

termasuk Indonesia  dan negara-negara  yang sedang berkembang lainnya juga

telah menjadi perosalan penting yang menjadi perhatian  baik  Indonesia sebagai

2http://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah-pendudukdari-
perempuan.html,iakses pada 28 april 2016

3http://www.suara.com/bisnis/2016/01/04/211058/bps-akui-angka-kemiskinan-di-Indonesia-
meningkat,diakses pada tanggal 28 april 2016

4 Ibid. 
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bangsa, masyarakat Internasional, dan anggota organisasi Internasional, terutama

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).5 

Dalam  Undang-undang  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Perdagangan Orang bahwa pengertian Perdagangan  orang adalah : Pasal

1 (ayat 1);

“Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  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”.6

Pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: 

“Setiap  Orang  yang  melakukan  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 walaupun memperoleh persetujuan dari
orang  yang  memegang   kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
mengeksploitasi  orang  tersebut   di  wilayah  Republik  Indonesia,
dipidana  dengan  pidana   penjara  paling  singkat  3  (tiga)  Tahun dan
penjara  paling lam 15  (lima belas) tahun  dan pidana denda  paling
sedikit Rp 120.000.0000  (Seratus Dua Puluh Juta  Rupiah ) dan paling
sedikit Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah

Berdasarkan  data  pendampingan  dan  penanganan  korban  di  Yayasan

Embun Pelangi menunjukkan bahwa kebanyakan korban  anak dan perempuan

5 Shelry  Adam,  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  (Sebuah  Catatan  Kritis),
http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-
sebuah-catatan-kritis, di akses pada tanggal 1 Oktober 2016

6 Undang-undang Nomor  21  Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang  pasal 1 ayat 1, Hlm :2 
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korban  perdagangan  orang  itu  berasal  dari  keluarga  miskin,  dan  dari  daerah

terpencil yang terletak   di wilayah pedalaman.

Selanjutnya   berdasarkan  data  laporan  pendampingan  dan  penanganan

korban penulis menyimpulkan bahwa ketertarikan para korban trafficking memilih

bekerja di Batam, Singapura, dan Malayasia dikarenakan tawaran gaji yang tinggi

yang  memiliki  peluang  besar  untuk  meningkatkan  taraf  hidup   yang  layak

dibandingkan  hidup  di desa, yang sebagian dari mereka ditawari  untuk bekerja

sebagai pelayan Cafe, restoran, penjahit, penjaga toko, dan sebagai  karyawan  di

pusat perbelanjaan. 

Namun  kenyataannya setelah  korban sampai  di  daerah transit atau di

tempat tujuan  korban  mengalami  tindak  kekerasan,  dipekerjakan  tidak  sesuai

dengan yang dijanjikan bahkan tidak jarang Mereka  dipekerjakan sebagai pelayan

tamu  seks   komersil,  sebagai   pemandu   lagu ditempat  hiburan  dan  sebagai

pembantu rumah tangga.7

Akibat dari eksploitasi yang dialami oleh para korban perempuan dan anak

korban perdagangan orang tersebut korban mengalami dampak buruk bagi  fisik

dan  psikis  korban.  Seperti  korban  mengalami  trauma  psikologis,luka  fisik,

depresi, dan  akibat  yang fatal dialami oleh korban  trafficking  yaitu melakukan

sebuah  tindakan  percobaan  bunuh diri.8 Selanjutnya  Berkaitan dengan  laporan

kepolisian  Polresta  Barelang  Batam   laporan  tindak  pidana  melibatkan  anak

menjadi korban kekerasan angkanya  sangat memperihatinkan. 

7 Laporan pendampingan korban, Yayasan Embun Pelangi, Hlm : 20 

8 Ibid.
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Pada  tahun 2015 tercatat  97 anak yang menjadi   korban kekerasan dari

berbagai kasus, pada  tahun 2016  sampai dengan bulan september 2016  anak

dengan korban kekerasan di  tingkat kepolisian mencapai 41  kasus  korban anak

dengan kekerasan.9 Sementara dari 97 dan  41 kasus  anak yang diterima oleh

kepolisian  hanya  hanya  terdapat  4  (Empat)  kasus   anak  korban   trafficking

sementara Yayasan Embun Pelangi menerima 12 kasus anak korban  trafficking

pada tahun 2015 dan 2016 yang diantaranya  berujung pada proses mediasi. 

Dari  jumlah kasus-kasus tersebut salah satunya  adalah kasus flamboyan

yang  menjadi  perhatian  masyarakat  Batam pada tanggal  19 mei  2015.  Kasus

Flamboyan dilaporkan berdasarkan laporan dari YEP dan GAT sampai  ke tingkat

pengadilan  Negeri  Klas  1a dengan Nomor  Putusan No.712/Pid/2015.PN.BTM.

Kasus   flamboyan merupakan  kasus trafficking dengan tujuan eksploitasi seksua

yang melibatkan  empat orang  usia   anak  (perempuan)   dan  8 (delapan) orang

perempuan dewasa. Adapun usia  anak  menjadi korban tindak pidana tersebut

adalah usia 17 tahun, 14 tahun, 15 tahun  dan anak berusia  16  tahun.  

Keempatnya   merupakan  korban yang direkrut dari  daerah jawa barat.

Pelaku   yang  di duga  terlibat  yaitu   pemilik massage ,  dan  kedua  orang

karyawan dan  satu orang warga Negara singapura sebagai  pengguna  jasa anak

tersebut.  Namun  pada  saat  persidangan dan dalam laporan  kepolisian dengan

nomor berkas perkara B-2315.10.11/Epp.2/07/2015 tidak ditemukannya tersangka

seorang pengguna jasa anak yang berkewarganaegaraan  singapura tersebut.

9 Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Daerah  Kepulauan  Riau   Resor  kota  Barelang,  Data
Penganganan  Perkara  anak  menjadi Korban  2016
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Undang-undang Dasar  1945 amandemen ke-4  menyebutkan secara tegas

bahwa  konstitusi  telah  mengatur  dalam  hal  perlindungan  terhadap  hak  asasi

manusis, termasuk  didalamnya hak-hak anak dan perempuan sebagaimana yang

dituang dalam pasal 2B ayat  (2):

“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan
berkembang serta berhak atas  perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.

Perlindungan  hukum  kepada  korban  kejahatan  merupakan  salah  satu

kewajiban negara terutama dalam rangka penegakan hokum. Perlindungan hukum

bagi  korban kejahatan  diberikan  baik  dalam rangka preventif  maupun  represif

sedangkan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  bisa   berupa  rehabilitasi,

restitusi dan  kompensasi. 

Penegakan hukum pada hakikatnya merepresentasikan  ciri  utama dalam

kehidupan  berbangsa dan bernegara.  Menyadari   arti  pentingnya perlindungan

hokum  perempuan  dan  anak  di  Indonesia   dan  dalam  rangka  menwujudkan

pembangunan dan berkelanjutan bagi indonesia di masa yang akan datang maka

penulis   bermaksud  untuk   melakukan  penilitian  terkait Fakta  Hukum secara

meteriil  melalui  judul  penilitian   “ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP

PUTUSAN  NOMOR  712/PID/2015.PN.BTM   MENURUT  UNDANG-

UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  2007  TENTANG  PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas,  penulis

mengemukakan  2 (dua)  permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan hokum bagi  terdakwa  tindak pidana perdagangan

orang atau  human trafficking  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Batam

No.712/Pid/2015.PN.BTM di tinjau dari Undang-undang Nomor 21 tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  korban  perdagangan  orang atau

Human  Trafficking dalam  bentuk  restitusi  berdasarkan  putusan

Pengadilan  Negeri  Batam  No.712/Pid/2015.PN.BTM ditinjau  dari

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan

skripsi ini antara lain:

a. Untuk  menganalisis penerapan  hokum  bagi  terdakwa  tindak

pidana perdagangan orang atau human trafficking dalam putusan

Pengadilan  Negeri  Batam No.712/Pid/2015.PN.BTM di  tinjau

dari  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  korban

perdagangan  orang atau  Human  Tafficking dalam  bentuk
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restitusi  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Batam

No.712/Pid/2015.PN.BTM ditinjau dari Undang-Undang Nomor

21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Perdagangan Orang.

2. Manfaat  Penilitian

Manfaat penelitian mengenai penerapan restitusi bagi korban

perdagangan  orang  atau  Human  Trafficking sebagai  bentuk  upaya

perlindungan  hukum  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri

No.712/PID/2015.PN.BTM, penulis jelaskan di  bawah ini: 

a. Manfaat  Teoritis dari Penelitian  ini  dapat  berguna bagi

pembaca  terkait  dengan   penerapan  hokum  bagi  terdakwa

tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dalam

putusan  Pengadilan  Negeri  Batam No.712/Pid/2015.PN.BTM

di tinjau dari  Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Manfaat dari penilitian ini juga dapat  berguna bagi pembaca

mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang

atau  Human  Tafficking dalam  bentuk  restitusi  berdasarkan

putusan Pengadilan  Negeri  Batam No.712/Pid/2015.PN.BTM

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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