
107 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Hasil Penelitian 

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 

Tahun 2007  Nomor 58), tanggal 19 April 2007, sebagai 

upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada 

korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. 

Bahkan saat ini Indonesia telah meratifikasi United 

nationss Convention Against Transnational Organized 

Crime dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, 

tanggal 1 Januari 2009. Dengan telah diratifikasinya 

Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia telah benar-

benar merupakan bagian dari upaya penanggulangan 

tindak pidana perdagangan orang secara global.1 

Pentingnya perlindungan korban kejahatan  

memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation 

                                                           
1 Thaufiek Zulbahary, Protection, Jurnal Perempuan, hal. 51. 



108 
 

Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment 

of Offenders yang berlangsung di Milan Italia pada 

September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya 

disebutkan: 

Offenders or third parties responsible for their 

behaviour should, where appropriate, make fair 
restitution to victims, their families or 
dependants. Such  restitution should include the 

return of property or payment for the harm or 
loss suffered, reimbursement of expenses 

incuured as a result of the victimization, the 
provision of services and retoration of rights.2 

Dalam deklarasi tersebut, bentuk perlindungan yang 

diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan 

pada korban kejahatan (victimsof crime), tetapi juga 

perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power). 

Korban perdagangan orang  pada dasarnya merupakan 

pihak yang paling menderita dalam suatu tindak 

pidana, dimana korban tidak memperoleh pelindungan 

sebanyak yang diberikan undang-undang kepada 

pelaku kejahatn. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan 

dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban 

tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan 

penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku 

terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi jua korban 

                                                           
2 R. Valentina Sagala, Membaca UU PTPPO Dalam Persfektif HAM, 

Jurnal Perempuan, hal. 87. 
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kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur 

hidup. 

Perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap 

orang yang menjadi korban perdagangan manusia 

untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang 

sama oleh hukum. Oleh karena itu setiap pelanggaran 

hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak 

yang diderita oleh korban, maka korban tersebut 

berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan 

yang diperlukan sesuai asas hukum. 

 

Perlindungan korban perdagangan manusia 

dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat 

abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret 

(langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya 

merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa 

dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), 

seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, 

perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan 

bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara 

nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat 

materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat 

materi dapat berupa pemberian kompensasi atau 

restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. 

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat 
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berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan 

yang merendahkan martabat kemanusiaan.  

Salah satu upaya perlindungan korban dalam 

kasus perdagangan manusia adalah melalui putusan 

pengadilan atas perstiwa tersebut. Asumsinya, semakin 

tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan 

terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban 

telah mendapatkan perlindungan hukum, karena 

dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku 

diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa dengan 

kata lain para calon pelaku akan berpikir dua kali 

kalau akan melakukan perdagangan manusia 

mengingat ancaman yang berat tersebut. Pemberian 

pidana kepada pelaku perdagangan manusia memang 

belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. 

Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara 

fisik maupun psikis. Perlindungan juga dapat diberikan 

dalam bentuk lain, misalnya melalui pemberian ganti 

rugi yang berupa restitusi. 

  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai 

perlindungan terhadap korban perdagangan manusia 

baik secara tidak langsung (abstrak) maupun langsung 

(kongkret). 

 



111 
 

1. Mekanisme Penanganan Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan dan Anak Korban 

Perdagangan Manusia. 

Tindak pidana orang secara langsung 

mengancam dan melanggar integritas korban dan 

meniadakan sisi kemanusiaannya. Disamping itu 

perlindungan terhadap saksi-korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang  yang berorientasi kepada 

kesejahteraan dan keadilan bagi saksi-korban 

merupakan bentuk profesionalisme aparat penegak 

hukum atau praktik terbaik penegakan hukum kasus 

Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Perlakuan secara benar atau tepat yang dilandasi 

penghormatan terhadap martabat korban merupakan 

unsur penting dalam mengembangkan upaya 

penanggulangan kasus perdagangan orang secara 

efektif. Dalam tingkatan yang lebih umum, penting 

untuk memperlakukan korban secara layak sebagai 

manusia dengan mengakui dan menghargai hak-hak 

korban sebagai manusia bermartabat.  Hak untuk 

memberikan dan mendapatkan informasi, dan hak 

untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap 

tahapan proses pemeriksaan tindak pidana untuk 

mengungkapkan kebenaran (materiil) dan penegakan 

hukum dan keadilan. 
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a. Pada  saat  identifikasi 

 

Langkah pertama dan terpenting dalam suatu 

sistem bantuan dan rujukan adalah 

megidentifikaskan dengan benar seorang korban 

perdagangan orang. Berkaitan dengan defenisi dari 

cakupan perdagangan, maka sangat penting untuk 

melakukan identifikasi bahwa seseorang telah 

diperdagangkan. Kegagalan dalam melakukan hal 

ini akan mengakibatkan pengingkaran lebih lanjut 

atas hak-hak orang tersebut sebagai korban. Orang-

orang dan instansi-instansi yang mungkin akan 

berhubungan dengan para korban perdagangan 

orang harus mampu mengidentifikasikan korban 

dengan benar dan merujuk korban kepada 

bantuan.3 

Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban 

diatur dalam pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang 

menyatakan “Ketentuan mengenai Perlindungan 

Saksi dan Korban sesuai dengan UU No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

kecuali ditentukan lain. 

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2006 ini disebutkan dalam 

                                                           
3 R. Valentina Sagala, Op cit., hal. 81 
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pasal 1 butir 6, yaitu : “segala upaya pemenuhan 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.4 

Tujuan perlindungan berdasarkan pasal 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 adalah Undang-Undang 

ini memberikan perlindungan pada saksi dan 

korban dalam semua tahap proses peradilan pidana 

dalam lingkungan peradilan.5 

Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban menyebutkan hak-hak seorang saksi 

dan korban adalah :  

Pasal 5 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan 
pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 
bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus; 

                                                           
4Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, Pasal 1.  
5 Ibid., Pasal 2. 
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g. mendapatkan informasi mengenai putusan 
pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. mendapatkan identitas baru; 
j. mendapat tempat kediaman baru; 
k. memperoleh penggantian biaya transportasi 

sesuai dengan kebutuhan; 
l. mendapat nasehat hukum; dan/atau; 

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara 
sampai batas waktu perlindungan berakhir. 

 

Pasal 6 

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

 
     Pasal 7  

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke 

pengadilan berupa: 
a. hak atas kompensasi dalam kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang 
menjadi tanggung jawab pelaku tindak 

pidana. 
(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi 

diberikan oleh pengadilan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 
kompensasi dan restitusi diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 
  

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih 

lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi 
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diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk 

pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi 

da Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah 

pengertian kompensasi, restitusi, dan bantuan 

(Pasal 1 butir 4,5, dan 7): 

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang 

diberikan oleh negara karena pelaku tidak 

mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan 

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku 

atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian 

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian 

biaya untuk tindakan tertentu. 

3. Bantuan adalah layanan yang diberikan 

kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK 

dalam bentuk bantuan medis dan bantuan 

rehabilitasi psiko-sosial.6 

Adapun Hak memperoleh kerahasian identitas diatur 

dalam pasal 44, joncto Pasal 33, dan Pasal 24 Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007. 

                                                           
6 Waluyo Bambang, Op Cit., 42.  
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Pasal 44 

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana 
perdagangan orang berhak memperoleh 
kerahasiaan identitas. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau 

korban sampai dengan derajat kedua, apabila 
keluarga saksi dan/atau korban mendapat 
ancaman baik fisik maupun psikis dari orang 

lain yang berkenaan dengan keterangan saksi 
dan/atau korban. 

  

Pasal 33 

(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor 
berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau 

hal-hal lain yang memberikan kemungkinan 
dapat diketahuinya identitas pelapor. 

(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama 
dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kewajiban 

merahasiakan identitas tersebut diberitahukan 
kepada saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan tindak pidana 

perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh 
pejabat yang berwenang yang melakukan 

pemeriksaan. 
 

Pasal 24 

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau 

korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa 
identitas saksi atau korban tersebut harus 
dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
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Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta 
rupiah). 
  

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam 

perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan 

Orang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa: 

“penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 

perdagangan orang dilakukan berdasarkan 
Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini.” 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain 

hukum pidana materiill dirumuskan juga hukum 

pidana formil pada pasal 28 sampai dengan pasal 42. 

Tahap penyelidikan, yaitu tindakan yang dilakukan 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

tidaknya dilakukan penyidikan.  

Prinsip perlakuan yang wajar dan manusiawi 

(proper and respectfa treatment) harus selalu dipegang 
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teguh bagi penyidik kasus perdagangan orang.7 

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang 

terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan 

keahlian khusus yang memiliki keterampilan sosial, 

pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang 

dihadapi korban serta terbiasa bekerja sama dengan 

lembaga-lembaga yang dapat menyediakan bantuan, 

pelayanan dan pedampingan korban baik lembaga 

swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.  

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan 

kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan 

dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, 

berdampak cukup berat bagi korban. Oleh karena itu, 

perlu waktu yang lebih lama dalam mengambil 

keputusan untuk melapor kasusnya kepada polisi 

dan/atau menjadi saksi. Hal ini mengurangi 

kemungkinan re-viktimologi korban, juga dapat 

memperbesar peluang terkumpulnya bukti-bukti dan 

kesaksian yang lebih kuat. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Op.Cit., Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban, 

Hal 39. 
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b. Pemeriksaan korban 

 

Peran saksi dan/atau korban dalam proses 

peradilan pdana menempat posis kunci dalam upaya 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini 

penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak 

dapat menghadirkan saksi dan/atau korban 

disebabakan karena ancaman, baik fisik maupun 

psikis dati pihak tertentu. Hal ini merupakan dasar 

pertimbangan perlunya undang-undang yang 

mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.8 

 

Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga ini 

merupakan perlindungan utama yang diperlukan 

korban, karena dari keterangan atau kesaksian 

korban dapat memberatkan orang yang dituduk 

melakukan tindak pidana. hal ini sejalan dengan 

pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban yaitu saksi adalah orang yang dapat 

                                                           
8 Didik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2007 
Hal.176. 
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memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia denger sendiri, ia lihat 

sendiri dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan 

pengertian korban yaitu seseorang yang mengalami 

pendertaan tidak hanya secara fisik atau mental 

atau kerugian ekonomi saja tetapi bisa juga 

kombinasi di antara ketiganya, yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

Keterangan korban adalah bukti awal secara 

formal untuk memulai suatu proses pidana. Oleh 

karena itu, sangat penting bahwa keterangan korban 

diproses secara profesional, dalam arti dilakukan 

dengan cermat dan hati-hati. Pengambilan 

keterangan atau kesaksian korban perdagangan 

orang harus memenuhi standart sebagai berikut: 

 

a. Pengambilan keterangan/kesaksian korban 

haruslah dilakukan oleh petugas yang terlatih 

secara khusus untuk melakukan wawancara. 

Berhadapan dengan korban anak-anak, petugas 

yang menanganai haruslah petugas yang secara 

khusus dilatih untuk pemeriksaan terhadap 

anak-anak; 
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b. Atas permohonan korban, maka petugas yang 

mengambil keterangan harus berjenis kelamin 

yang sama dengan korban; 

c. Pengambilan keterangan/kesaksian harus 

dilakukan dalam lingkungan atau suasana 

profesional yang tidak konfrotatif dan tidak 

menyudutkan korban (non-judgmental); 

d. Jika seorang korban mengajukan permohonan 

agar ia dapat didampingi, misalnya oleh seorang 

teman, pekerja sosial atau petugas dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat selama proses pemeriksaan 

berlangsung, permintaan ini hendaknya 

dipenuhi. Namun haruslah dijelaskan kepada 

korban, bahwa pendamping tersebut pada 

tahapan penanganan perkara selanjutnya, 

tidaklah berkedudukan sebagai saksi; 

e. Korban setiap saat harus diperkenankan pergi 

meninggalkan ruang pemeriksaan; jika 

memungkinkan, dalam melakukan pemeriksaan 

/mendengarkan kesaksian korban tidak 

dilakukan lebih dari dua jam; 

f. Pertanyaan yang diajukan secara teknik/cara 

bertanya hendaknya bersifat non-perhadapan 

dan tidak menyudutkan korban; sewaktu  

g. Memeriksa korban, petugas pemeriksa tidak 

dibenarkan mengajukan pertanyaan yang 
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mengesankan bahwa ia meragukan integritas 

(kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang secara 

langsung menyalahkan korban atas derita atau 

kejahatan yang dialaminya.  Di dalam kasus 

perdagangan orang yang berkaitan dengan 

pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, petugas pemeriksa tidak 

dibenarkan mengajukan pertanyaan tentang 

riwayat seksual korban yang tidak memiliki 

relevansi langsung dengan kasus yang sedang 

dperiksa; 

 

Jika dikehendaki, pada waktu mendengar 

keterangan/ kesaksian korban, wajib disediakan 

penerjemah yang kompeten  

dan berkualitas (pasal 5 butir d UU Perlindungan 

Saksi dan Korban).9 

 

Pada saat pemeriksaan, Polisi seharusnya bertanya 

kepada korban apakah korban menderita kerugian 

(materiil dan/atau immateriil) dan apakah korban 

menghendaki ganti rugi berupa restitusi karena hal 

ini merupakan hak korban. Jika korban memang 

menghendaki ganti kerugian, polisi harus 

menginformasikan kepada korban, bahwa 

                                                           
9 Farhana, Op cit., hal.128-129. 
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pengajuan ganti rugi dapat diajukan bersamaan 

dengan pemberkasan perkara pidananya dan/atau 

dapat mengajukan ganti rugi tersendiri melalui 

gugatan perdata ke persidangan di pegadilan negeri.  

 

c. Dalam Proses Peradilan 

 

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang 

dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 

kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita 

korban atau ahli warisnya (pasal 1 angka 13 UU 

PTPPO).10 

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat 

diajukan oleh korban melalui  2 cara, yaitu: 

1.  Korban mengajukan restitusi sejak korban 

melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat; 

2.  Korban dapat memohon Restitusi dengan cara 

mengajukan sendiri gugatan perdata atas 

kerugian ke Pengadilan Negeri setempat. 

 

Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007. Salah  satu dasar pertimbangan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

                                                           
10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Oranga, Pasal  angka 13. 
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2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan perdagangan 

orang belum memberikan landasan hukum yang 

menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang. Dengan 

diundangkannya Undang-undang ini, maka 

penanganan perkara tindak pidana perdagangan 

orang berlandaskan pada pasal-pasal dalam 

undang-undang nomor 21 tahun 2007, termasuk 

perlindungan terhadap hak-hak korban 

perdagangan orang. Salah satu upaya memberikan 

perlindungan kepada korban, selain diwujudkan 

dalam bentuk dipidananya pelaku, juga 

diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak 

korban yang meliputi: 

a.  Hak untuk memperoleh kerahasaan identitas 

(pasal 44); 

b.  Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi 

(pasal 48); 

c.  Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi 

sosial dari pemerintah apabila yang 

bersangkutan mengalami pendertaan fisik 

maupun psiks akbat perdagangan orang (pasal 

51).  
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Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa 

salah satu hak korban tindak pidana perdagangan 

orang ialah hak untuk memperoleh restitusi, hak ini 

diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk 

ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat 

terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Restitusi 

sebagai bentuk ganti rugi kepada korban menurut 

ketentuan pasal 48 ayat (2) undang-undang nomor 21 

tahun 2007 berupa ganti kerugian atas: 

a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
c. penderitaan; 
d. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau 

psikologis; dan/atau 
e. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat 

perdagangan orang yang meliputi: a. Kehilangan 
harta kekayaan; b. Biaya transportasi dasar; c. 
Biaya pengacara atau biaya lain yang 

berhubungan dengan proses hukum, dan/atau d. 
Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.  

 

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan 

restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus 

yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik 

bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang 

dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada 

korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, 

selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah 

kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana 
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perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. 

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk 

mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.11 

 

Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

memberikan perhatian besar untuk melindungi hak 

korban atas penderitaan dan kerugian baik materiil 

dan/atau immateriil, sebagai akibat TPPO yang 

dilakukan pelaku. Perlindungan ini harus diberikan 

pelaku kepada korban dalam bentuk restitusi sebagai 

ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Dalam 

kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materiil 

maupun immateriil mungkin dapat mengurangi 

penderitaan korban. Oleh karena itu para aparat 

penegak hukum dan petugas terkait (diawali oleh 

penyidik) pada waktu menerima laporan terjadinya 

kasus TPPO (pasal 48 penjelasan), harus 

memberitahukan kepada pelapor/saksi korban tentang 

hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik 

materiil dan/atau berupa restitusi, sebagaimana diatur 

dalam pasal 48. 

 

 

                                                           
11 Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat 

1. 
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Secara lengkap Pasal 48 berbunyi: 

Pasal 48 

1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang 

atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. 
2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa ganti kerugian atas: 
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
b. penderitaan; 

c. biaya untuk tindakan perawatan medis 
dan/atau psikologis; dan/atau 

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai 

akibat perdagangan orang. 
3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan 

sekaligus dalam amar putusan pengadilan 
tentang perkara tindak pidana perdagangan 
orang. 

4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan 
putusan pengadilan tingkat pertama. 

5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan 

tempat perkara diputus. 
6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak diberitahukannya 

putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan 
tingkat banding atau kasasi, maka hakim 
memerintahkan dalam putusannya agar uang 

restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada 
yang bersangkutan. 
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Penuntut 

Umum/Jaksa 

Jaksa 

memberitau 

korban 

untuk 

mengajukan 

restitusi 

menyampaik

an jumlah 

kerugian 

bersama 

tuntutan. 

Polisi 

Pengajuan 

restitusi 

dilakukan 

sejak 

korban 

melapor ke 

Polisi, 

ditangani 

penyidik 

bersamaan 

dengan 

penanganan 

perkara 

TPPO 

 

Perkara 
Pidana/ 

TPPO 

Korban 

Pasal 48 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut 
:12 
 

                            Tabel 3 

Mekanisme Pengajuan Restitusi 

 

                                          Pengadilan 

                                                                    Dictum      

                                                                                    (3). (4)                 

    

                                                                Putusan restitusi di simpan 

               Perdata/                (konsinyasi di PN) ayat 5 resitusi) Ayat 5 

     Gugatan       

      

       

                                                       14 hari setelah BHT     Ayat 6   

      

     

hak korban mengajukan                                                          

sendiri gugatan restitusi   

melalui gugatan perdata   

  

   

 

 

 

 

                                                           
12 Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tndak Pidana Perdagangan Orang. 
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Adapun pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam 

pasal 49, yang isinya sebagai berikut :13 

 

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan 
kepada ketua pengadilan yang memutuskan 

perkara, disertai dengan tanda bukti 
pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. 

(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda 

bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan 
tersebut di papan pengumuman pengadilan 

yang bersangkutan. 
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian 

restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh pengadilan kepada korban 
atau ahli warisnya.  

  

Pemberian ganti rugi berupa Restitusi 

dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan Pengadilan 

tingkat pertama terhadap perkara Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Restitusi dapat dititipkan terlebih 

dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 

ayat 5). Dalam ketentuan ini, pentipan restitusi di 

Pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan Perundang-Undangan. Restitusi 

dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil 

(faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang 

sebelumnya dititipkan di Pengadilan Tingkat Pertama. 

                                                           
13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 49. 
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Penjelasan Pasal 48 ayat 5 menunjukan ketentuan 

bahwa pelaksanaan Penitipan Restitusi dilakukan 

dengan cara yang dilaksanakan dengan proses 

penanganan perkara perdata dalam “Konsinyasi 

(Consignatie). 14 

 

Perbedaan dan persamaan Tata Cara 

Pelaksanaan mengenai Penitipan Restitusi di 

Pengadilan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Penawaran Pembayaran Tunai 

Diikuti Penyimpanan atau Titipan yang diatur dalam 

KUHPerdata (BW).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ibid., hal. 54. 
15 Ibid, hal 55 
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  Tabel 4 

Perbedaan restitusi 

 

No  Penitipan Restitusi di 

Pengadilan 

UU No. 21 Tahun 2007 

tentang PTPPO 

Konsinyasi Menurut 

KUHPerdata / 

BW 1404/1412 

                                       Perbedaan 

1. Restitusi merupakan 

putusan pidana yang 

sekaligus dilaksnakan sesuai 

dan disamakan dengan 

proses penanganan perkara 

perdata dalam konsinyasi 

(pasal 48 ayat 5) 

Merupakan hubungan 

perdata antara pihak 

Debitur dan Kreditur yang 

dimungkinkan 

dilaksanakan sebelum 

adanya perkara atau 

sementara perkara berjalan 

sebelum diputus. 

2. Diberikan dan dicantumkan 

sekaligus dalam amar 

putusan pengadilan dalam 

perkara TPPO (pasal 48 ayat 

(3) 

Jika Kreditur menolak 

pembayaran, maka oleh 

Debitur melakukan 

penawaran pembayaran 

tunai atau penyerahan 

barang sebagai pembayaran 

utang kepada kreditur. Bila 

kreditur menolak maka 

debitur dapat 

menitipkannya ke 

Pengadilan. 

3. Atas perintah Hakim dalam 

perkara pidana, restitusi 

Agar Konsinyasi sah, tidak 

perlu adanya kuasa Hakim 
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dititipkan lebih dahulu di 

pengadilan (pasal 48 ayat (5) 

cukup dengan menitipkan 

pada kas/penympanan di 

kepaniteraan Pengadilan 

yang akan menangani 

perkaranya. 

4.  Penitipan restitusi dalam 

bentuk uang di pengadilan 

(penjelasan pasal 48 ayat (1) 

Penitipan oleh Debitur 

dapat berupa barang atau 

uang tunai (seluruh utang 

pokok dan bunga) 

5. Restitusi merupakan 

pembayaran riil (faktual) dari 

jumlah restitusi yang 

diputus yang sebelumnya di 

titipkan pada Pengadilan 

tingkat pertama (pasal 48 (6)) 

Penawaran dapat dilakukan 

oleh notaris atau jurusita 

pengadilan dengan masing-

masing disertai 2 orang 

saksi. Penitipan dapat 

dilakukan pada kas 

penyimpanan atau di 

penitipan pada 

kepaniteraan pengadilan 

yang akan mengadili 

perkaranya. 

 Persamaan 

 Pelaksanaan penitipan 

dilakuan di pengadillan 

tingkat pertama/ pengadilan 

negeri. 

 

Pelaksanaan penitipan 

dilakuan di 

pengadillan tingkat 

pertama/ pengadilan 

negeri. 
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Adapun sanksi  pidana bagi pelaku bila tidak 

memenuhi perintah Hakim untuk melasanakan 

restitusi diatur dalam pasal 50 Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

yang bunyinya sebagai berikut:  

 
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi 

kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai 
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli 
warisnya memberitahukan hal tersebut kepada 
pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan surat peringatan secara tertulis 
kepada pemberi restitusi, untuk segera 

memenuhi kewajiban memberikan restitusi 
kepada korban atau ahli warisnya. 

(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan 
dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan 

memerintahkan penuntut umum untuk menyita 
harta kekayaan terpidana dan melelang harta 

tersebut untuk pembayaran restitusi. 
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, 

maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti 

paling lama 1 (satu) tahun. 
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Tabel 5 

Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi 

Ps 50 

 

                           PENGADILAN 

                Surat  

  Peringatan (2) 

                          

                       

Penyerahan Restitusi                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            Penuntut Umum 

                                              

                                       Pelaku 

         -  Pelaku tidak mau membayar restitusi 
                             dalam waktu 14 hari  setelah BHT (3) 
                          -  Pelaku tidak mampu membayar restitusi (4) 

                           

 

                     Pidana kurungan pengganti  

                      Max 1 tahun (4), (Ps 18 KUHP) 
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d. Peran Penegak Hukum dalam upaya 

Pengajuan Permohonan Restitusi bersama 

Perkara Pidana 

 

1) Peran Penyidik 

 

Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan 

Restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan 

kasus yang dialaminya kepada kepolisian 

setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan 

dengan penanganan tindak pidana yang 

dilakukan. Penyidik harus segera 

memberitahukan kepada korban tentang 

bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari 

pelaku, misalnya: bahwa korban harus 

mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat 

diajukan sebagai dasar mendapatkan Restitusi 

(pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa 

kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus 

dilampirkan bersama berkas perkaranya 

(penjelasan pasal 48 UU PTPPO). 

Adapun yang menjadi kewenangan penyidik 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) 

KUHAP adalah : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya suatu tindak pidana; 
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b. Mencari keterangan dan barang bukti; 

(melakukan tindakan pertama pada saat di 

tempat kejadian); 

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai 

dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri; 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab (melakukan 

penangkapan, penahan, penggeledaan dan 

penyitaan); 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

 

Khusus dalam penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, berdasarkan Perkap No. 

10/2007, akan ditangani oleh unit PPA yang 

memiliki kewenangan khusus, yaitu: 

a. Memberi konseling; 

b. Mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan 

Terpadu) atau Rumah Sakit terdekat; 

c. Melaksanakan penyidikan perkara; 

d. Meminta visum; 

e. Memberi info perkembangan kasus; 

f. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan; 

g. Mengadakan koordinasi lintas sektorat; 

h. Membuat laporan sesuai prosedur. 
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Dalam hal saksi dan/atau korban beserta 

keluarganya mendapatkan ancaman yang 

membahayakan diri, jiwa, dan /atau hartanya, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib 

memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, 

maupun sesudah pemeriksaan perkara (Pasal 47 

Undang-Undang PTPPO). 

 

Agar keseragaman pelaksanaan pemberantasan 

perkara TPPO di samping penanganan 

pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan 

Restitusi, di usulkan agar dibuat mekanisme 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari 

internal kepolisian untuk digunakan sebagai 

pedoman bagi Penyidik di seluruh Indonesia 

dalam pelaksanaan pemberian Restitusi bagi 

korban TPPO. Sehingga penyidik dapat 

melakukan tugasnya memberikan perlindungan 

bagi korban perdagangan manusia khususnya 

perempuan dan anak dengan membantu korban 

dalam mengajukan restitusi. 
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2) Peran Penuntut Umum 

 

Peran Penuntut Umum adalah memberitahukan 

kepada korban tentang haknya untuk 

mengajukan Restitusi. Selanjutnya Penuntut 

Umum menyampaikan jumlah kerugian yang 

diderita korban akibat Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, bersama dengan tuntutan. 

Kewajiban  kepada Penuntut Umum sangat 

penting untuk dilaksanakan, mengingat korban 

biasanya adalah anggota masyarakat yang awam 

hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja 

yang dimiliki seorang korban Tindak Pidana 

Perdagangn Orang. Memberitahukan kepada 

korban akan hak yang dimilikinya merupakan 

bantuan besar  bagi seorang korban. Selain telah 

melakukan kewajiban hukumnya, Penuntut 

Umum juga telah membantu korban selaku 

masyarakat pencari keadilan dengan 

mendapatkan restitusi yang memang menjadi 

haknya. 

 

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam 

“Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” 

dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 101, yang 

didalamnya terdapat perbedaan dan persamaan 



139 
 

dengan pasal 48 UU PTPPO.  Dalam pasal-pasal 

di KUHAP tersebut  tidak ada perintah kepada 

Penuntut Umum untuk memberitahukan hhak 

korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum 

tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum 

Hakim menjatuhkan  putusan. Dalam Pasal 48 

UU PTPPO tercantum dengan jelas kewajiban 

Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada 

korban bahwa korban berhak mengajukan 

restitusi. 

   

Adapun yang menjadi kewenangan Jaksa 

Penuntut Umum dalam Pasal 14 KUHAP adalah 

:16 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara 

penyidikan dari penyidik atau 

penyidikpembantu;  

b. mengadakan pra penuntutan apabila ada 

kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam 

rangka penyempurnaan penyidikan dari 

penyidik;  

                                                           
16 Pasal 14 KUHAP  
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c. memberikan perpanjangan penahanan, 

melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan dan atau mengubah status tahanan 

setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;  

d.  membuat surat dakwaan;  

e. melimpahkan perkara ke pengadilan;  

f. menyampaikan pemberitahuan kepada 

terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 

perkara disidangkan yang disertai surat 

panggilan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi, untuk datang pada sidang yang 

telah ditentukan;  

g. melakukan penuntutan;  

h. menutup perkara demi kepentingan hukum;  

i. mengadakan tindakan lain dalam linkup tugas 

dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum 

menurut ketentuan Undang-Undang ini; 

j. melakukan penetapan hakim. 

 

3) Peran Hakim 

 

Peran hakim sangat besar dalam 

mempertimbangkan jumlah Restitusi baik 

materiil terutama immateriil dan menjadi 
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kewajiban untuk menuangkan dalam 

dictum/amar putusan pengadilan. Memberi 

putusan yang adil dan setimpal dengan 

kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang 

dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi 

materiil maupun immateriil kepada korban. 

Dalam hal ini, diharapkan Hakim 

mempertimbangkan tidak saja berdasarkan Legal 

Justice, tetapi juga berdasarkan Moral Justice 

untuk mendapatkan Precise Justice. Karena 

keadilan tidak saja hak dari Terdakwa/Pelaku 

tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga 

diberikan kepada Saksi dan/atau korban, yang 

memang menjadi haknya. Tidak boleh juga 

dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mendapatkan keadilan dari putusan 

hakim: berupa rasa aman, ketenangan dan rasa 

lega karena putusan hakim dapat diterima dan 

dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. 

 

Penyidik maupun Penuntut Umum memiliki peran 

sangat penting dalam pengajuan bukti untuk 

menunjang hak korban mendapatkan restitusi. 

Mengingat bila bukti-bukti tidak diajukan bersamaan 

dengan berkas perkara ke Pengadilan, tentu Hakim 

akan kesulitan memberi putusan adanya Restitusi 
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untuk dibebankan kepada pelaku, mengingat pula 

bahwa pembuktian dan penuntutan dalam suatu 

perkara terletak pada Penuntut Umum. 

 

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak 

pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sesuai dengan Pasal 43.  Adapun Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan 

korban sebagai aspek penting dalam penegakan 

hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan 

perhatian terhadap penderitaan korban, selain itu 

undang-undang ini juga memberikan perhatian 

terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak 

pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 

korban. 

Perlindungan korban, selain diwujudkan dalam 

bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam 

bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana 

perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang 

adalah sebagai berikut: 
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a)  Hak kerahasian identitas korban tindak pidana 

perdagangan orang dan keluarganya sampai 

derajat kedua (Pasal 44) 

Kerahasiaan identitas merupakan perlindungan 

utama keamanan pribadi korban dari ancaman 

fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan 

kerahasiaan identitas korban untuk menghindari 

penggunaan identitas korban seperti tentang 

sejarah pribadi, pekerjaan sekarang dan masa 

lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan 

tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak 

dituntut para pelaku kejahatan.  

b) Hak untuk mendapat perlindungan dari 

ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ata 

hartanya (Pasal 47) 

Perlindungan keamanan dari ancaman terhadap 

diri, jiwa, dan/atau harta sangat diperlukan oleh 

korban, karena kerentanan korban yang 

diperlukan  kesaksiannya, dapat diteror dan 

diintimidasi sehingga korban enggan atau tidak 

berminat untuk melaporkan informasi penting 

yang diketahuinya. Jika perlu korbna 

ditempatkan dalam suatu tempat yang 

dirahasiakan atau disebut rumah aman. 

Perlindungan terhadap korban diberikan baik 
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sebelum, selama, maupun sesudah proses 

pemeriksaan perkara. 

c) Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48) 

Setiap korban atau ahli warinya berhak memeproleh 

restitusi berupa ganti kerugian ata: 

1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

2) Penderitaan; 

3) Biaya untuk tindakan perawatan media 

dan/atau psikologis, dan/atau  

4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai 

akibat perdagangan orang. 

d) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi soasial, pemulangan, dan reintegrasi 

sosial dari pemerintah (Pasal 51). 

Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa 

rehablitasi kesehatan maksudnya adalah pemulihan 

kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi 

sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan 

agar dapat melaksanakana perannya kembali secara 

wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 

Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan 

kembali korban tindak pidana perdagangan orang 

kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang 

dapat memberikan perlindungan dann pemenuhan 

kebutuhan bagi korban. Adapaun hak atas pemulangan 
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harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa 

kobran benar-benar menginginkan pulang dan tidak 

beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini adalah institusi yang 

bertangungjawab dalam bidang kesehatan, dan/atau 

penanggulangan masalah-masalah sosial dan dapat 

dilaksanakan secara bersama-sama antar 

penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal 

atau bertempat tinggal. Untuk mendapatkan hak 

memperoleh rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban 

atau kuasa hukum dengan melampirkan laporan 

kasusnya  kepada kepolisian. 

Secara garis besar atauran-aturan tentang tindak 

pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan 

konvensi yang sudah diratifikasi walaupun belum 

sempurna. Dengan demikian korban kejahatan 

perdagangan orang yang pada dasarnya merupakan 

pihak yang paling menderita dalam suatu tindak 

pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang 

diberikan undang-undang. 
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Bentuk-bentuk atau model Perlindungan hukum 

terhadap korban perdagangan perempuan dan anak 

dapat diwujudkan melalu:17 

  

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

Setiap korban tindak pidana perdagangan 

orang atau ahli warisnya berhak memperoleh 

restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti 

rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, 

penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis 

dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang 

diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.  

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep 

ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk 

memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang 

telah dikeluarkkan dan merupakan pemuasan 

emosional korban. Adapun dilihat dari sisi 

kepentingann pelaku, kewajiban mengganti kerugian 

dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang 

dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang 

konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan 

yang diperbuat pelaku. 

Menurut Gelaway merumuskan lima tujuan 

dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu: 

                                                           
17 Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi 
Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, ed. 1, 

Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hal.166-172. 
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1. Meringanan penderitaan korban, 

2. Sebagai unsur yang meringankan 

hukuman yang akan dijatuhkan, 

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi 

terpidana, 

4. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi 

dalam bentuk tindakan balas dendam.18 

Tujuan pertama untuk meringankan penderitaan 

korban dapat dipahami sebagai upaya meringankan 

beban korban, baik penderitaan fisik maupun nonfisik. 

adapun tujuan kedua, ganti kerugian yang hanya dapat 

diterapkan untuk jenis pidana yang dapat diganti 

dengan bentuk lain yang memberikan efek 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan 

tujuan ketiga berkenaan dengan persepsi dan sikap 

masyarakat dalam menerima kembali kehadiran pelaku 

kejahatan. Sikap untuk memilih memberikan ganti 

kerugian kepada korban akan lebih memberi peluang 

kepada pelaku untuk masuk kembali sebagai anggota 

masyarakat dibandingkan jika harus menjalani masa 

pidana. Tujuan keempat akan mempermudah proses 

peradilan dan tujuan kelima berkaitan dengan tujuan 

ketiga yang merupakan angkah untuk mereduksi reaksi 

masyarakat berupa tindakan balas dendam. 

                                                           
18 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, 

Jakarta:Sinar Grafika; 2010, hal. 121. 
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 Adapun tujuan dari pemberian ganti kerugian 

adalah untuk mengembangkan keadilan dan 

kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan 

tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan 

diberikannya kesempatan kepada korban untuk 

mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. 

Untuk itu diperlukan aturan dalam Perundang-

Undangan yang tegas, sederhana, dan mudah 

dimenegrti, sehingga dapat dihindari adanya 

diskriminasi dalam penerapan dari penegakan hukum 

atau intmidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan 

lebih memperburuk kondisi korban dalam penderitaan 

yang berkepanjangan.19 

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian 

yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 

kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita 

korban atau ahli warinya. Restitusi lebih diarahkan 

pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang 

ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran 

utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang 

diderita korban. 

                                                           
19 Arif Gosita, Viktimologi dan KUHAP, Jakarta: Akademi Pressindo, 

1987, hal. 34. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang 

tidak menentukan dan merumuskan secara tegas 

tentang besaran restitusi yang akan dibayarkan oleh 

korban. Dalam Undang-Undang ini hanya menjelaskan 

bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya 

dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan 

dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan 

secara detail besar atau indikator jumlah restitusi dan 

layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Dari Pasal 48 

tersebut dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian 

yang disebut restitusi itu dalam bentuk uang. Dengan 

demikian, tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas 

tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. 

 Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan 

sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana 

sebagai ganti  kerugian yang diberikan oleh negara. 

Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu 

pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara 

bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral 

untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota 

masyarakat menjadi korban tindak pidana, maka 

pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi 

kewajibannya, yakni mencegah atau melindungi 

masyarakat dari kejahatan. 
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Menurut Stepen  Schafer,20 5 sistem pemberian 

restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, 

yaitu: 

1. Ganti rugi (“demages”) yang bersifat 

keperdataan, diberikan melalui proses 

perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan 

ganti rugi korban dari proses pidana; 

2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, 

diberikan melalui proses pidana; 

3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur 

dengan sifat pidana, diberikan melalui proses 

pidana. Walaupun restitusi di sini tetap 

bersifat keperdatan, namun tidak diragukan 

sifat pidana (“punitif”)-nya. Salah satu bentuk 

restitusi menurut sistem ini ialah “denda 

kompensasi” (“conpensatory fine”). Denda ini 

merupakan “kewajiban yang bernilai uang” 

(“monetary obligation”) yang dikenakan kepada 

terpidana sebagai suatu bentuk pemberian 

ganti rugi kepada korban di samping pidana 

yang seharusnya diberikan. 

4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan 

melalui proses pidana dan disokong oleh 

sumber-sumber penghasilan negara. 

Kompensasi yangg dimaksud di sini tidak 

                                                           
20 Arief, Barda Nawawi, Op-Cit., hal 87. 
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mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun 

diberikan dalam proses pidana. Jadi, tetap 

merupakan lembaga keperdataan murni, 

tetapi negara yang memenuhi/menanggung 

kewajiban ganti rugi yang dibebankan 

pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan 

pengakuan bahwa negara telah gagal 

menjalankan tugasnya melindungi korban 

dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. 

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan 

melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku 

di Swiss (sejak tahun 1937)m di New Zealand 

(sejak 1963), dan di Inggris (sejak 1964). 

Sistem ini diterapkan dalam hal korban 

memelukan ganti rugi, sedangkan sipelaku 

dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat 

memenuhi tuntutan ganti rugi kepada 

korban. Yang berkompeten memeriksa bukan 

pengadilan perdata atau pidana, melainkan 

prosedur khusus/tersendiri dan independen 

yang menuntut campur tangan negara atas 

permintaan korban. 

 

Patut dicatat terlebih dahulu bahwa menurut 

Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi 

merupakan istilah-stilah yang dalam 
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penggunaannya sering dapat dipertukarkan 

(“interchangeable”). Namun, Stephen Schafer 

mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu 

sebagai berikut: 

a. Kompensasi 

Kompensasi bersifat keperdataan (“civil in 

character”), timbul dari permintaan korban, 

dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan 

bentuk pertanggungjawaban masyarakat/ 

negara (“the responsibility of the society”); 

sedangkan 

b. Restitusi 

Restitusi bersifat pidana (“penal in character”), 

timbul dari putusan pengadilan pidana da 

dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud 

pertanggungjawaban terpidana (“the 

responsibility of the offender”).21  

 

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan 

Medis  

Pada umumnya perlindungan yang diberikan 

kepada korban sebagai akibat dari tindak pdana 

perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun 

psikis. Akibat yan bersifat psikis lebih lama 

untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat 

                                                           
21 Ibid., hal. 88 
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fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan 

orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, 

diperlukan pendampingan atau konseling untuk 

membantu korban daam rangka  memulihkan 

kondisi psikologisnya seperti semula. 

Pendampingan atau konseling sangat diperlukan 

oleh korban untuk membantu korban dalam 

rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti 

semula. Pelayanan medis dapat diberikan kepada 

korban yang menderita akibat suatu tindak 

pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat 

berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan 

pelaporan tertulis atau visum. 

 

3. Bantuan Hukum 

Korban tndak pidana perdagangan orang 

hendaknya diberikan bantuan hkum. Ketika 

korban memutuskan untuk menyelesaikan 

kasusnya melalui jalur hukum, maka negara 

wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini 

mewakili korban untuk menyelesaikan 

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. 

Lembaga  Swadaya Masyarakat juga mempunyai 

peran dalam pendampingan hukum terhadap 

korban. Hal ini disebabkan banyak korban yang 
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tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-

langkah hukum apa saja yang bisa ditempuh 

untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.  

Membiarkan korban tindak pidana perdagangan 

orang tidak memperoleh bantuan hukum yang 

layak dapat berakibat semakin terpuruk-nya 

kondisi korban. 

 

4. Pemberian Informasi 

Pemberian informasi ini memegang peranan 

dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai 

mitra aparat kepolisian karena melalui informasi 

diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap 

kinerja kepolisan dapat berjalan dengan efektif. 

Sedangkan menurut Boven, bentuk-bentuk reparasi 

kepada korban pelanggaran HAM meliputi: 

1. Restitusi, yaitu pengembalian sItuasi yang ada 

sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: 

pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, 

kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau 

hak milik; 

2. Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap 

kerugian ekonomis yang dapat dinilai akibat 

pelanggaran HAM, misalnya: kerugian fisik atau 

mental termasuk rasa sakit, penderitaan, dan 

tekanan emosional; kehilangan kesempatan 
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termasuk pendidikan; kerugian materiil dan 

hilangnya pendapatan termasuk pendapatan. 

2.Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia. 

 

Salah satu upaya perlindungan korban dalam 

kasus perdagangan manusia adalah melalui putusan 

pengadilan atas perstiwa tersebut. Asumsinya, semakin 

tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan 

terhadap pelaku perdagangan anusia berarti korban 

telah mendapatkan perlindungan hukum, karena 

dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku 

diharapkan tidak akan terjadi perstiwa serupa dengan 

kata lain para calon pelaku akan berpikir dua kali 

kalau akan melakukan perdagangan manusia 

mengingat ancaman yang berat tersebut. Pemberian 

pidana kepada pelaku perdagangan manusia memang 

belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. 

Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara 

fisik maupun psikis. Perlindungan juga dapat diberikan 

dalam bentuk lain, misalnya melalui pemberian ganti 

rugi yang berupa restitusi. Penerapan perlindungan 

hukum terhadap perempuan dan anak korban 

perdagagaangan manusia akan dijabaran dalam 

putusan-putusan hakim terkait dengan perdagangan 

perempuan dan anak.  
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a. Putusan No. 1325 K/PID.SUS/2009 

 

Indikator Uraian 

Terdakwa Yayuk Indrawati Ningsih Als.  Yayuk Binti   

Miswan 

Korban Ria Agustina Als Ria Binti Didik Haryanto 

Dwi Irawati Als Ira Binti Bagong 

 

Kasus Posisi 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara 

pihak korban yang berumur 16 tahun (Ria 

Agustina), dengan saksi korban (Irawati), 

dan saksi (Rudi) untuk diajak bekerja di 

Pontianak sebagai simpanan orang Malaysia 

dan akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-. 

2. Pada tanggal 25 April 2008 sekitar jam 

08.00 WIB korban, terdakwa bersama 

dengan suami terdakwa (Bari) ”yang masih 

dalam daftar pencarian” berangkat dari 

malang dengan tujuan ke Kal-Bar tepatnya 

Pontianak  dengan menggunakan kapal 

laut, keesokan harinya suami terdakwa 

mencarikan kost bagi korban di  Jl. Kutilang 

nomor 67 Pontianak, pemilik kost sebagai 

saksi (Ridwan).  

3. Pada tanggal 29 April 2008 terdakwa 
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menghubungi Annam untuk menawarkan 2 

orang perempuan agar bekerja di Motel 

Flamboyan sebagai Pekerja Seks Komersil 

(PSK) dan berhasil, pada akhirnya  Annam 

menawarkan korban kepada pelanggan. 

4. Pada tanggal 30 April s/d 8 Mei 2008 suami 

terdakwa (Bari) mengantarkan  korban dari 

Kost ke tempat bekerja di Motel Flamboyan, 

para korban dipekerjakan sebagai  PSK yang 

dibayar dengan harga Rp. 200.000,- oleh 

pelanggan dan Korban telah melayani laki-

laki sebanyak 12 orang. 

5. Uang yang diterima para korban semuanyaa 

di ambil oleh Annam Rp. 100.000,- untukk 

biaya motel & Rp. 100.000,- untuk diberikann 

kepada terdakwa, pihak korban tidak pernahh 

diberi uang tersebut. 

6. Setelah selesai saksi korban Irawati 

melayani pelanggan, saksi korban Irawati 

dan Ria Agustina pergi bersama dengan 

saksi Jatmiko karena saksi korban Ria 

Agustina tidak mau lagi di pekerjakan 

sebagai PSK, namun kemudian Annam 

mendatangi korban & tidak 

memperbolehkannya keluar motel, tapi 

korban bersikeras, akhirnya saksi Annam 
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meminta uang kepada korban sebesar Rp. 

200.000,- , korbanpun memberikannya. 

Pertimbangan Hakim 

 Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi 

Jaksa / Penuntut Umum, dengan 

ditelusurinya fakta sepanjang pembuktian 

perkara tersebut dari awal sampai akhir 

terjadinya delik ini, maka yang paling tepat 

adalah diterapkannya UU tentang 

Perdagangan Orang dengan alasan / fakta 

sebagai berikut : 

1. Para korban direkrut secara terorganisir 

oleh kaki tangan terdakwa dari Malang Ja-

Tim ke Pontianak Kal-Bar, dan dipekerjakan 

sebagai PSK; 

2. Ternyata 2 orang saksi korban tersebut 

bukan lagi sebagai perawan, tetapi 

semuanya pernah kawin siri, dan 

menjalankan praktik sebagai PSK di Papua 

/ Irian Jaya walaupun usianya masih 16 

s/d 17 tahun; 

3. Keuntungan yang didapat oleh terdakwa 

dari korban adalah sangat jelas dalam 

mengeksploitasi para saksi korban tersebut, 

dengan keuntungan yang didapat dari para 

tamu tersebut khususnya di Motel 
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Flamboyan, yang rata-rata saksi korban 

melayani tamu sektar 5 s/d 12 orang 

sehari; 

4. Unsur delik yang dituntut dan disyaratkan 

oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang RI 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan 

Orang telah terpenuhi dengan sempurna 

(vide, Requisitoir JPU). 

Adanya 

tindakan 

atau proses 

1. Tindakan atau perbuatan ini meliputi : 

pengerahan (perekrutan), transportasi, 

pemindahan, penyembunyian 

(penampungan), penempatan dan 

penerimaan orang (Pasal 2 UU No 21 Tahun 

2007. Dalam hal ini pelaku melakukan 

tindakan perekrutan, tranportasi dan 

pemindahan korban dari Malang ke Jatim 

dan ke Pontianak. 

Adanya Cara 2. Unsur-Unsur ini meliputi: penggunaan 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau 

bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, 

tipu daya,  penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan  atau kedudukan rentan atau 

pemberian atau penerimaan pembayaran 

atau keuntungan untuk memperoleh 

persetujuan dari orang yang menguasai 

orang lain. Dalam hal ini korban dijanjikan 
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untuk bekerja sebagai suami simpanan dan 

dibayar Rp. 10.000.000,- dengan cara 

menipu korban. Pada kenyataannya saksi 

korban bekerja sebagai PSK di Motel 

Flamboyan. 

Adanya 

Tujuan 

3. adanya tujuan atau maksud eksploitasi; 

yakni untuk tujuan eksploitasi, yang di 

dalamnya mencakup setidak-tidaknya  

unsur-unsur: eksploitasi pelacuran dari 

orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi  

seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, 

penghambaan dan pengambilan organ 

tubuh. Dalam hal ini korban dipekerjakan 

sebagai PSK dan keuntungan yang didapat 

diserahkan kepada terdakwa. 

 Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di 

atas MA berpendapat, bahwa putusan 

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di 

Pontianak No. 41/PID/2009/PT.PTK tanggal 5 

Maret 2009 tidak dapat dipertahanan lagi dan 

mengabulan permohonan kasasi 

Putusan 1. Menyatakan terdakwa Yayuk Indrawati 

Ningsih terbukti secara sah bersalah telah 

melakukan tindak pidana perdagangan 

orang; 
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2. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 

terhadap terdakwa; 

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada 

dalam tahanan sebelum putusan ini 

berkekuatan hukum tetap, akan 

dikurangkan seluruhnya dari pidana 

penjara yang dijatuhkan; 

4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda 

sebesar 120-juta rupiah, subsidair pidana 

kurungan 6 bulan; 

5. Menetapkan Barang Bukti dikembalikan 

kepada saksi korban Irawati & Ria Agustina; 

6. Membebankan terdakawa untuk membayar 

biaya perkera sebesar Rp. 2.500,-. 

 

b. Putusan Kasasi No. 1997 K/Pid.Sus/2009 

 

Indikator Uraian 

Terdakwa Hengky Haryono 

Korban Chuswatun Chasanah Als. Nina 

Kasus Posisi 1. Bahwa Terdakwa Hengky Hariyono selaku 

pemilik dan pengelola Wisma Flamboyan 

dengan mengontrak di Jl . Jarak No. 26 

Surabaya, menjalankan usaha di bidang 
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prostitusi dengan menyediakan tempat 

beserta perempuan PSK (Pekerja Seks 

Komersial). 

2. Terdakwa telah mempunyai anak buah 

kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) 

orang perempuan dimana salah satunya 

merupakan saksi Chuswatun Chasanah 

Als. Nina  yang berusia 14 tahun yang 

didapat dari seorang laki - laki yang 

bernama Rozi (DPO).  

3. Saksi  Chuswatun Chasanah Als . Nina 

memiliki 2 KTP (kartu Tanda Penduduk) 

atas nama yang bukan nama aslinya 

saksi Chuswatun Chasanah Als . Nina 

yaitu Nina Kartini, yang mengurus 

pembuatan KTP adalah Rozi  dan Dwi 

Anggraini dengan NIK : 

3325025303870004 yang telah di tanda 

tangani oleh Kepala Dinas KKB dan 

CAPIL Kabupaten Batang bernama Drs. 

Sukardi Paputungan, yang mengurus 

pembuatan KTP dan akte adalah saksi 

Waryanto Als Wareng.  

4. Terdakwa menerima korban bekerja dan 

meminjamkan uang Rp. 8.000.000,-

untuk membeli baju dan make-up untuk 
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perlengkapan saat bekerja. Dimana 

terdakwa menuntut korban untuk 

mengembalikan uang pinjaman sehingga 

korban tidak dapat meninggalkan tempat 

terdakwa. Setiap Saksi Chuswatun 

Chasanah Als . Nina melayani 1  (satu ) 

orang tamu maka Terdakwa 

mendapatkan bagian uangnya kurang 

lebih sebesar Rp.42.500,- (empat puluh 

dua ribu lima ratus rupiah ).  

Pertimbangn Hakim 

Unsur 

tindakan atau  

proses 

Berdasarkan Pasal 2 UU NO 21 Tahun 2007, 

terdakwa melakukan perekrutan, 

penampungan atau penerimaan yang dalam 

hal ini adalah saksi korban Chuswatun 

Chasanah Als . Nina yang masih berusia 14 

tahun untuk bekerja ditempat terdakwa  

sebagai PSK diwisma Flamboyan Surabaya. 

Unsur Cara Terdakwa melakukan penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian 

atau pembayaran atau keuntungan yang 

dalam hal ini terdakwa memberikan 

pinjaman kepada saksi korban uang sebesar 

Rp. 8.000.000,-   membeli pakaian dan alat 

make up untuk perlengkapan saat bekerja. 
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dimana terdakwa menuntut saksi korban 

untuk mengembalikan uang yang dipinjam 

sehingga saksi korban tidak dapat keluar 

dari tempat kerja terdakwa.                             

Unsur Tujuan Terdakwa mempekerjakan saksi korban 

dengan tujuan mengeksploitasi ekonomi 

atau seksual anak yang masih dibawah 

umur (Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002). 

Dimana setiap Saksi Chuswatun Chasanah 

Als . Nina melayani 1  (satu ) orang tamu 

maka Terdakwa mendapatkan bagian 

uangnya kurang lebih sebesar Rp.42.500,- 

(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah ).  

 

 

 

Bahwa alasan- alasan kasasi Jaksa 

Penuntut  Umum dapat dibenarkan, karena 

Jaksa Penuntut Umum dengan memori 

kasasinya dapat membuktikan bahwa 

putusan Judex Facti bukan merupakan 

putusan bebas murni, dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Saksi  korban Chuswatun Chasanah Als . 

Nina, masih dibawah umur bekerja 

sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial ) 

dan masih anak- anak yang berusia 14 
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tahun.  

2. Saksi  korban Chuswatun Chasanah 

Als.Nina sama- sama bekerja dengan 

saksi (Tariyah Als. Asih) di Wisma 

Flamboyan milik Terdakwa dan masih 

anak-anak; 

3. Saksi  korban Chuswatun Chasanah Als. 

Nina adalah murid saksi (Dradjat Indito, 

A.Ma.Pd) di SDN. Tumbrep I Batang dan 

tamat tahun 2006. Adapun Chuswatun 

Chasanah Als. Nina lahir tahun 1994; 

4. saksi korban Chuswatun Chasanah Als. 

Nina menerangkan bahwa benar ia 

bekerja di Wisma Flamboyan milik 

Terdakwa sebagai PSK karena kebutuhan 

uang. 

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-

saksi tersebut dihubungkan satu dengan 

yang lain, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan Terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana 

tertera dalam dakwaan Kedua Subsidair 

yaitu mengeksploitasi ekonomi atau 

seksual anak yang masih dibawah umur 

vide Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002; 

 Berdasarkan uraian diatas, MA 
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Mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor : 327/Pid .B/ 2009/PN.Sby 

tangga l 22 April 2009  

Putusan 1. Menyatakan Terdakwa Hengky Hariyono 

terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “ 

Mengeksploitasi ekonomi atau seksual 

anak”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 

Hengky Hariyono, oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 

denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam 

puluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayarkan 

akan digantikan dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah 

di jalani oleh Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini sebesar Rp. 2.500,  

c. Putusan Kasasi No 880 K/PID.SUS/2009 
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Indikator Uraian 

Terdakwa IDRUS AK. ANDI NURDIN 

Korban 19 Orang Calon TKI 

Kasus Posisi 1. Terdakwa membantu atau melakukan 

percobaan membawa Warga Negara 

Indonesia ke luar wilayah Negara 

Republik Indonesia dengan maksud 

untuk dieksploitasi di luar wilayah 

negara Republik Indonesia. 

2. Terdakwa mempunyai Biro Jasa 

pembuatan Paspor tetapi ijinnya sudah 

tidak berlaku sejak 15 November 2007, 

menguruskan Paspor 19 (sembilan 

belas) orang calon TKI yang berasal dari 

kabupaten Bima yang hendak 

diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh 

AGUS Als. ADI (DPO) dan MONE (DPO) 

dengan mengurus Paspor 48 (empat 

puluh delapan) halaman yang 

sebenarnya dipergunakan untuk Paspor 

kunjungan. 

3. Bahwa 19 Calon TKI dari Bima tersebut 

ditawari bekerja oleh MONE (DPO) di 

perkebunan kelapa sawit dengan gaji 

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 
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rupiah) dengan biaya pemberangkatan 

dan administrasi sebesar Rp. 

2.500.000,- yang akan ditanggung oleh 

ADI (DPO) terlebih dahulu, sehingga gaji 

yang akan diperoleh sembilan belas 

Calon TKI dari Bima tersebut akan 

dipotong per-bulannya, 

4. Terdakwa menampung sembilan belas 

Calon TKI dari Bima tersebut di rumah 

terdakwa, dan terdakwa beserta MONE 

(DPO) selanjutnya memberikan 

pengarahan yang intinya adalah para 

saksi diatas disuruh berhati-hati dalam 

perjalanan, jangan berbicara dengan 

sesama teman, tidak boleh bergerombol, 

dan apabila ada yang bertanya jawab 

akan pergi ke Lombok atau Bali dan 

lainnya, 

5. terdakwa memberikan Tiket Bus Tiara 

Mas dengan Nomor 711167, dan 

711176, serta Tiket Bus Titian Mas 

dengan Nomor 119327, dan119333, 

kemudian terdakwa dan Mone (DPO) 

mengatakan bahwa sesampainya di 

mataram akan dijemput orang lain yang 

akan mengurus keberangkatan para 
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saksi ke malaysia dan paspor diterima 

para saksi sampai di perbatasan antara 

Malaysia dan Indonesia 

6. Namun disaat mau berangkat ke 

Mataram para saksi digagalkan oleh 

saksi dari Anggota Kepolisian (Hasbullah 

dan M. Fajar Eko S) dan dibawa ke 

kantor untuk dimintai keterangan serta 

berdasarkan keterangan saksi, terdakwa 

dibawa ke Kantor Polres Sumbawa Besar 

untuk mempertanggung-jawabkan 

perbuatannya, dimana perbuatan 

terdakawa dan dua orang temannya 

(DPO) dalam menempatkan saksi untuk 

bekerja di luar negri tanpa memiliki 

PJTKI sehingga dilakukan secara illegal 

oleh orang-perseorangan. 

Pertimbangan  Hakim 

Adanya Unsur 

proses/tindakan 

Tindakan atau perbuatan ini meliputi : 

pengerahan (perekrutan), transportasi, 

pemindahan, penyembunyian 

(penampungan), penempatan dan 

penerimaan orang (Pasal 2 UU No 21 

Tahun 2007. Dalam hal ini Terdakwa 

membantu atau melakukan percobaan 

membawa Warga Negara Indonesia ke luar 
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wilayah Negara Republik Indonesia dengan 

maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah 

negara Republik Indonesia 

Adanya Unsur 

Cara 

Dalam hal ini terdakwa melakukan tipu 

daya,  penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan  atau kedudukan rentan atau 

pemberian atau penerimaan pembayaran 

atau keuntungan. Dimana 19 Calon TKI 

dari Bima tersebut ditawari bekerja oleh 

MONE (DPO) di perkebunan kelapa sawit 

dengan gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) dengan biaya 

pemberangkatan dan administrasi sebesar 

Rp. 2.500.000,- yang akan ditanggung oleh 

ADI (DPO) terlebih dahulu, sehingga gaji 

yang akan diperoleh sembilan belas Calon 

TKI dari Bima tersebut akan dipotong per-

bulannya. selain itu 19 calon TKI selama 

dalam perjalanan disuruh berhati-hati, 

jangan berbicara dengan sesama teman, 

tidak boleh bergerombol, dan apabila ada 

yang bertanya jawab akan pergi ke Lombok 

atau Bali dan lainnya, 

Adanya Unsur 

Tujuan 

Adapun tujuan terdakwa adalah mengirim 

calon TKI untuk bekerja di Malaysia secara 

illegal untuk mendapatkan keuntungan.   
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 1. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan 

Tinggi tersebut telah diberitahukan 

kepada Pemohon kasasi pada tanggal 4 

Februari 2009 dan Pemohon kasasi 

mengajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 6 maret 2009 dengan demikian 

permohonan kasasi tersebut melewati 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari,  

maka hak untuk mengajukan 

permohonan kasasi tersebut gugur, dan 

permohonan kasasi harus dinyatakan 

tidak dapat diterima ; 

2. Menimbang, bahwa oleh karena 

permohonan kasasi Jaksa/Penuntut 

Umum tidak dapat diterima dan 

Terdakwa dinyatakan bersalah serta 

dijatuhi pidana, maka biaya perkara 

pada semua tingkat peradilan 

dibebankan kepada Terdakwa ;                                  

 

Putusan 1. Menyatakan tidak dapat diterima 

permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar 

tersebut ; 

2. Membebankan Terdakwa tersebut untuk 
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membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- 

(dua ribu lima ratus rupiah) ; 

 

B. ANALISIS 

Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat 

Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada 

dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu 

perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan 

hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Di dalam perlindungan hukum bagi rakyat ini 

minimal ada dua pihak, dimana perlindungan hukum 

difokuskan pada salah satu pihak, pemerintah di satu 

pihak dengan tindakan-tindakannya, berhadapan 

dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan 

pemerintah tersebut. Segala sarana, diantaranya 

peraturan perundang-undangaan yang memfasilitasi 

pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum 

keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif 

merupakan perlindungan hukum yang preventif. 

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh 

peradilan merupakan perlindungan hukum yang 
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represif.22 

 

Dalam bab ini, ada 3 (tiga) kasus Perdagangan 

perempuan dan anak yang akan  dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan case note. Dalam setiap 

pertimbangan hakim dari masing-masing kasus, 

mengandung unsur proses atau tindakan, cara dan 

tujuan. Fokus dari analisis ini adalah untuk 

menganalisa dasar  pertimbangan hakim dalam 

memutus setiap kasus perdagangan perempuan dan 

anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan terhadap 3 kasus perdagangan perempuan 

dan anak adalah sebagai berikut : 

 

1. PUTUSAN No. 1325K/PID.SUS/2009 

Pertimbangan hakim menggunakan UU PTPPO 

menurut penulis sudah tepat, dengan memperhatikan 

Unsur-unsur dalam tidak  pidana  perdagangan  orang 

yang meliputi : 

a. Unsur Barang Siapa 

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah 

siapa saja orang yang melakukan subyek hukum 

atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan 

pidana dan kepadanya dapat dipertanggung 

jawabkan atas segala perbuatannya. 

                                                           
22 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 

Indonesia, Jakarta: Peradaban, hlm. 2 
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b. Unsur melakukan pemindaan, atau penerimaan 

seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan.  

Dimana apabila terdakwa telah memenuhi salah 

satu rumusan dari unsur tersebut, maka 

terdakwa dinyatakan bersalah. 

c. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah Negara RI. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa 

keterangan saksi dan dan keterangan terdakwa ketiga 

unsur tersebut terpenuhi sehingga terdakwa 

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana 

perdagangan manusia. 

Putusan MA yang dalam pertimbangan tersebut 

menurut penulis kurang tepat ketika hakim 

“menghilangkan” status anak-anak dari korban karena 

korban pernah menikah siri dan menjadi PSK. Dengan 

melihat dan memperhatikan usia saksi Ria Agustina 

tersebut jelas bahwa korban belum berusia 18 tahun, 

sehingga saksi korban Ria Agustina tersebut masuk 

kategori anak, lain halnya dengan saksi korban Irawati 

Als Ira Binti Bagong walaupun usinya masih 16 tahun 

namun ternyata sudah pernah menikah secara siri 

sehingga terhadap saksi korban Irawati Als Ira Binti 

Bagong tidak  dapat dikategorikan sebagai anak, dan 

jelas bahwa diantara ke dua saksi korban terdapat 
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salah satu korban yang tidak dapat dikategorikan 

sebagai anak karena pernah melakukan pernikahan 

secara siri. Dengan demikian Yayuk Indrawati Ningsih 

Als Yayuk Binti Miswan telah terbukti melakukan 

tindak pidana Perdagangan Orang melalui  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 

memegangkendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi ( Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007). 

 Berdasarkan Pasal 17 UU PTPPO, menegaskan 

bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap 

anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga), dimana salah satu korban yaitu Ria 

Agustina termasuk dalam kategori anak.  Dalam hal ini 

hakim tidak menggunakan Pasal tersebut sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutuskan tindak  

pidana kepada terdakwa. 
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2. Putusan MA No.1997 K/Pid.Sus/2009 

 

Pada putusan ini, hakim menggunakan Pasal 88 UU RI 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Pasal 296 KUHP. Penulis kurang setuju dengan 

pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini. Hal ini 

disebabkan karena terdakwa terbukti melakukan 

tindak pidana perdagangan orang dengan korban 

adalah seorang anak yang berusia 14 tahun. 

Seharusnya hakim menggunakan UU No 21 tahun 

2007 tentang PTPPO, hal ini disebabkan karena 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 

perdagangan manusia sebagai berikut : 

1. Unsur tindakan atau  proses, Berdasarkan Pasal 

2 UU NO 21 Tahun 2007, terdakwa melakukan 

perekrutan, penampungan atau penerimaan yang 

dalam hal ini adalah saksi korban Chuswatun 

Chasanah Als . Nina yang masih berusia 14 

tahun untuk bekerja ditempat terdakwa  sebagai 

PSK diwisma Flamboyan Surabaya 

2. Unsur cara, Terdakwa melakukan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian atau 

pembayaran atau keuntungan yang dalam hal ini 

terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi 

korban uang sebesar Rp. 8.000.000,-   membeli 

pakaian dan alat make up untuk perlengkapan 
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saat bekerja. dimana terdakwa menuntut saksi 

korban untuk mengembalikan uang yang 

dipinjam sehingga saksi korban tidak dapat 

keluar dari tempat kerja terdakwa. 

3. Unsur tujuan, Terdakwa mempekerjakan saksi 

korban dengan tujuan mengeksploitasi ekonomi 

atau seksual anak yang masih dibawah umur. 

Dimana setiap Saksi Chuswatun Chasanah Als . 

Nina melayani 1  (satu ) orang tamu maka 

Terdakwa mendapatkan bagian uangnya kurang 

lebih sebesar Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu 

lima ratus rupiah ). 

 

Dalam protokol palermo pasal 3 mendefenisikan 

perdagangan manusia dengan memberi suatu 

perbedaan status antara orang dewasa  dan anak 

dalam hal kapasitas legal mereka untuk memberikan 

atau menerima, memperoleh ppersetujuan sadar 

(informed concent), secara teknis : 

Jika kasusnya adalah seorang anak, dimana seorang 

anak menyetujui untuk direkrut, dikirim, dipindah-

tangankan, ditampung atau diterimakan, tanpa 

ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-

bentuk pemaksaan lainnya, tanpa penculikan, 

muslihat, atau tipu daya, tanpa penyalahgunaan 

kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau 
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tanpa pemberian atau penerimaan pembayaran atau 

keuntungan guna memperoleh persetujuan sadar dari 

orang yang memegang kontrol atas dirinya untuk 

diambil organ tubuhnya, maka hal ini termasuk dalam 

kategori perdagangan orang karena anak harus 

dianggap tidak bisa memberikan persetujuan. 

Penjelasan tersebut mempunyai konsekuensi, yaitu 

dalam perbedaan standar penghormatan, perlindungan, 

dan pemenuhan hak asasi yang harus diberikan oleh 

negara kepada korbaan perdagangan berdasarkan 

statusnya, apa dia seorang anak atau seorang dewasa.  

 

Berdasarkan Pasal 17 UU PTPPO, menegaskan bahwa 

jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka 

ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), dimana 

korban yaitu Chuswatun Chasanah Als . Nina 

termasuk dalam kategori anak.  Dalam hal ini hakim 

tidak menggunakan Pasal tersebut sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutuskan tindak  pidana 

kepada terdakwa. 
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3. Putusan MA No. 880K/PID.SUS/2009 

 

Putusan dari MA menyatakan tidak dapat diterima 

permohonan kasasi adalah benar adanya dengan 

pertimbangan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi 

tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi 

pada tanggal 4 Februari 2009 dan Pemohon kasasi 

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 maret 

2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut 

melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 (1) Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan 

pasal 246 (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka 

hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut 

gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

 

Dalam putusan ini calon TKI tidak jadi diberangkatkan 

ke Malaysia untuk bekerja disana, Akan tetapi unsur-

unsur perdagangan orang  sudah bisa ditemukan 

dalam kasus ini yaitu adanya tindakan/ proses dimana 

perbuatan terdakwa meliputi  pengerahan (perekrutan), 

transportasi, pemindahan 19 calon TKI dan hendak 

dipekerjakan di Malaysia. Adanya unsur cara yang 
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dilakukan terdakwa dengan penipuan, penyalahgunaan 

posisi rentan atau kekuasaan atau pemberian atau 

penerimaan pembayaran atau keuntungan. Hal ini 

dilakukan terdakwa dengan menjanjikan pekerjaan di 

Malaysia dengan biaya pemberangkan akan ditanggung 

terdahulu oleh Mono (DPO), sehingga gaji yang akan 

diperoleh sembilan belas Calon TKI dari Bima tersebut 

akan dipotong per-bulannya. Unsur tujuan dalam 

kasus ini belum terpenuhi karena kasus ini digagalkan 

oleh saksi dari Anggota Kepolisian (Hasbullah dan M. 

Fajar Eko S) saat akan berangkat ke Mataram. 

 

Dalam kasus ini Terdakwa melakukan perpindahan 

sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain, 

yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses 

berimigrasi, ini merupakan tindakan perdagangan 

orang, karena adanya unsur cara dengan membebani 

calon korban dengan utang. 

 

Minimal  satu tindakan/proses, dilakukan dengan 

minimal satu cara untuk tujuan  minimal  satu bentuk 

eksploitasi, pelaku dapat dijerat Undang-Undang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

Persetujuan korban perdagangan orang, tidak 

menghilangkan penuntutan PTPPO (pasal 26). 

Karenanya, berdasarkan Undang-Undang ini, dengan 
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persetujuan atau tanpa persetujuan (with/without 

consent) dari korban, apabila salah satu tindakan  dan 

cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum 

pasal 1 UU  PTPPO dan dapat mengakibatkan  korban 

tereksploitasi atau dieksploitasi, pelaku PTPPO tetap 

dapat dituntut dan dipidana. 

 

Pada dasarnya hukum hukum diciptakan untuk 

mengatasi masalh yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat untuk kepentingan kehidupan  masyarakat 

agar lebih damai dan sejahtera/kehidupan  yang lebih 

baik. Dengan tercitanya perdamaian di dalam 

masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan 

terlindungi. Perlindungan itu bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan 

kemanfaatan hukum bagi korban. 

 

Berdasarkan tujuan hukum tersebut dapat dikaitan 

dalam menganalisa 3 putusan Hakim yang dalam hal 

ini ketiga putusan Hakim tidak ada satupun yang 

mencantumkan hak korban yaitu restitusi dalam amar 

putusan sesuai dengan pasal 48 ayat (1) UU PTPPO 

yang mengatakan bahwa setiap korban tindak pidana 

perdagangan orang  berhak atas restitusi. Dalam hal ini 

penyidik, penunutut umum dan hakim berperan 

penting dalam membantu korban untuk mendapatkan 



182 
 

haknya yaitu restitusi. Dalam kasus perdagangan 

orang mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan 

sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya 

kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh 

penyidik. Penyidik harus segera memberitahukan 

kepada korban tentang begaimana korban harus 

mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, dimana 

korban harus mengumpulkan bukti-bukti 

(pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa 

kwitansi/bon) sebagai dasar untuk mendapatkan 

Restitusi. Bukti-bukti tersebut dapat dilampirkan 

bersama dengan berkas perkaranya (Penjelasan Pasal 

48 UU PTPPO). 

 

Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung 

berapa besar nila kerugian korban, selanjutnya 

penyidik melaporkan kepada jaksa selaku penuntut 

umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum 

mengajukan permintaan kepada ketua PN setempat 

melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” 

supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai 

dengan permintaan jaksa selaku penuntut umum 

Hal ini bersesuaian dengan penjelasan pasal 48 

ayat (5) undang-udang nomor 21 tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk 

uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini 

disamakan dengan proses penanganan perkara perdata 

dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan pasal 48 

ayat (5) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang 

waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap 

penyidikan. Restitusi tersebut diberikan dicantumkan 

sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pemberian 

restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak 

diberikannya putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Dalam hal ini pemberian restitusi berupa 

ganti kerugian dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan 

pada pengadilan tingkat pertama. Jika pelaku tidak 

mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai 

pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun. 

 

Disamping itu, peran penuntut Umum juga 

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk 

mengajukan Restitusi. Selanjutnya Penunut Umum 

menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban 

akibat TPPO, bersama dengan tuntutan. Sedangkan 

peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan 

jumlah Restitusi baik materiil terutama immateriil dan 

menjadi kewajiban untuk menuangkan dalam 

dictum/amar putusan pengadilan.   

Namun demikian, walaupun penuntut umum 

berwenang mengajukan restitusi tetapi mekanisme 



184 
 

pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh 

peraturan perundang-undangan; seperti misalnya: 

a. Siapakah dan bagaimna menuntukan besar 

kecilnya jumlah uang restitusi yan akan 

diajukan; 

b. Siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan 

restitusi;  

c. Apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan 

merupakan bagian dari surat tuntutan atau 

terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan 

surat tuntutan, dan apakah diperkenankan kalu 

sudah diajukan penuntut umum korban dapat 

mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat 

alternatif. 

 

Menurut Teguh Suhendro dari Kejaksaan Agung 

mengatakan bahwa Hak restitusi untuk korban tindak 

pidana perdagangan orang sangat sulit dilaksanakan 

dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi dalam 

pemenuhan hak bagi saksi dan/atau korban pada 

tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap 

pelaksanaan putusan.  

 

Pada tahap penyidikan, kendala yang dihadapi 

adalah korban enggan untuk mengikuti proses 

persidangan yang panjang (minmum 3 bulan). Masih 
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adanya perbedaan pendapat antara polisi dan jaksa 

terhadap laporan saksi dan/atau korban dalam proses 

penyidikan. Adapun kendala lain yang dihadapi oleh 

Jaksa yaitu tidak adanya barang-barang 

bergerak/tidak bergerak yang disita untuk menjamin 

pemenuhan/pembayaran restitusi. Saksi dan/atau 

korban yang melaporkan menjadi tersangka dalam 

erkara tindka pidana lain. 

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak 

mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, 

permintaan restitusi tidak di dukung dengan bukti-

bukti pengeluaran dalam hal ini serngkai pelaku tidak 

membayar dan memilih untuk tambahan kurungan, 

sementara tambahan kurungan sebagai pengganti 

restitusi ini sangat ringan (maksimum 1 tahun 

kurungan). Kesulitan lain adalah dalam menentukan 

berapa besaran restitusi yang menjadi hak saksi 

dan/atau korban harus menghadirkan ahli.  

Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, 

para Jaksa menghadapi kendala dalam mengeksekusi 

putusan restitusi untuk saksi dan/atau korban, karena 

aplikasi penyitaan barang bergerak maupun tidak 

bergerak milik terpiana belum ada dasar hukum untuk 

penyitaan, lebih tu terpidana TPPO seringkali tidak 

mampu membayar restitusi dan memilih tambahan 

penjara kurungan. Hal ni terjadi karena terpidana 
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umumnya adalah pelaku lapangan dan bukan pelaku 

utama atau korporasi.23 

Agar keseragaman pelaksanaan pemberantasan 

perkara TPPO di samping penanganan pemberkasan 

bukti-bukti untuk pengajuan Restitusi, di usulkan agar 

dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

teknis dari internal kepolisian untuk digunakan sebagai 

pedoman bagi Penyidik di seluruh Indonesia dalam 

pelaksanaan pemberian Restitusi bagi korban TPPO. 

 

Dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap 

perempuan dan anak terdapat sejumlah kelemahan 

terkait dengan UU PTPPO yaitu : 

 

1. UU PTPPO tidak mengakui  anak sebagai kasus 

khusus. 

ProtokoL Palermo, pada pasal 3 mendefenisikan 

perdagangan manusia sebagai rekrutmen, pengiriman, 

pemindahan tangan, penyembunyian atau penerimaan 

manusia, melalui cara ancaman atau penggunaan 

kekerasan atau bentuk lainnya dari paksaan, 

penculikan, pemalsuan, penipuan, atau 

penyalahgunaan wewenang atau posisi kerentanan 

                                                           
23Hak Restitusi Sulit dlaksanakan, hal ini disampaikan oleh Teguh 
Suhendro dari Kejaksaan Agung dihadapan peserta Rakornas 

Gugus Tugas PTPPO di hotel Aston, Bogor, 7 Juni 2011 

http://www.gugustugastrafficking.org 

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:optimalisasi-gugus-tugas-pptppo-penegakan-hukum&catid=56:info&Itemid=70
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atau pemberian atau penerimaan  pembayaran atau 

keuntungan dalam rangka mendapatkan persetujuan-

sadar (consent) dari pihak yang memiliki kendali atas 

manusia lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi 

meliputi, setidaknya, eksploitasi atas prostitusi 

manusia lain atau dalam bentuk eksploitasi seksual 

lainnya, kerja atau pelayanan secara paksa, 

perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan 

perbudakan, pelayanan secara paksa atau pengambilan 

organ tubuh (ayat(a)). Kemudian , “rekruitmen, 

pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau 

penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus 

dinggap “perdagangan orang” walaupun tidak 

melibatkan cara-cara seperti yang ditetapkan dalam  

sub-paragraf (a) dari pasal ini” (ayat (c)). Selanjutnya, 

“Anak” berarti setiap orang yang umurnya kurang dari 

18 tahun” (ayat (d)).  

 

Dengan defenisi demikian, Protocol Palermo membuat 

perbedaan status antara orang dewasa dengan anak 

dalam hal kapasitas legal mereka untuk memberikan 

atau menerima, memeproleh persetujuan-sadar 

(informed concent). Pembedaan bukan didasarkan pada 

jenis kelamin , namun  pada kapasitas legal untuk 

memberi atau menerima informed concent. 
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Dalam UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai 

korban tindak pdana perdagangan orang, misalnya 

Pasa 17, sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, dan 4 

yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman 

pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga). Namun, UU 

PTPPO tidak mengakui situasi khusus anak 

sebagaimana dalam Pasal 3 sub-ayat c Protocol Palermo  

yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. 

Artinya, untuk kasus-kasus anak, tetaplah digunakan 

unsur “proses/tindakan, cara, dan tujuan/maksud”, 

sebagaimana halnya  pada kasus orang dewasa. Hal ini 

salah satu kelemahan UU PTPPO. 

 

Dalam pengertian diatas, jika seorang dewasa 

(perempuan) menyetujui untuk “direkrut, dikirim, 

dipindah-tangankan, ditampung atau diterima, tanpa 

ancaman, atau  penggunaan kekuatan atau bentuk-

bentuk pemaksaan lainnya, tanpa penculikan, 

muslihat, atau tipu daya, tanpa penalahgunaan 

kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau 

tanpa pemberian atau penerimaan pembayaran atau 

keuntungan guna memperoleh persetujuan-sadar dari 

orang yang memegang kendali/kontrol atas dirinya, 

untuk tujuan eksploitasi atau pelayanan secara paksa, 

perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan 

perbudakan, pelayanan secara paksa atau pengambilan 
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organ tubuh, maka hal itu tidak termasuk kategori 

perdagangan orang. 

 

Namun jika  seorang anak (perempuan) menyetujui  

untuk “direkrut, dikirim, dipindah-tangankan, 

ditampung atau diterima, tanpa ancaman, atau  

penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan 

lainnya, tanpa penculikan, muslihat, atau tipu daya, 

tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau 

penyalahgunaan posisi rawan atau tanpa pemberian 

atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna 

memperoleh persetujuan-sadar dari orang yang 

memegang kendali/kontrol atas dirinya, untuk tujuan 

eksploitasi atau pelayanan secara paksa, perbudakan 

atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, 

pelayanan secara paksa atau pengambilan organ 

tubuh, maka hal itu tetap termasuk kategori 

perdagangan orang karena anak harus dianggap tidak 

bisa memberikan persetujua karena tingakt 

perkembangan  mental dan moralnya belum 

memungkinkannya untuk memahami akibat dari 

persetujuan yang diberikan. 
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2. Defenisi Eksploitasi seksual 

 

UU PTPPO selain mendefenisikan “eksploitasi”, UU ini 

mendefenisikan eksploitasi seksual sebagaimana Pasal 

1 angka 8 yakni eksploitasi seksual adalah segala 

bentuk pemanfaatan organ tubuh atau organ tubuh 

lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 

pelacuran dan percabulan. Pendefenisian eksploitasi 

seksual ini merupakan yang pertama dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia di tingkat Nasional. 

Selain itu ketentuan Pasal 1 angka 7 yang mengatur 

mengenai “eksploitasi adalah tindakan dengan atau 

tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak 

terbatas pada pelacuran...”. Ketentuan Pasal 1 ayat 8 

secara langsung mengaitkan  perdagangan orang 

dengan “pelacuran”, sehingga mengkriminalisasi segala 

bentuk “pelacuran”, termasuk mereka yang secara 

bebas  memilih untuk menjadi “pekerja seks”. Dalam 

hal ini, sangat dimungkinkan upaya pemberantasan 

perdagangan perempuan dan anak menggunakan 

kerangka pemberantasan semua bentuk “pelacuran” 

yang pada kenyataannya kerap mengkriminalisasi 

perempuan.  

 

 



191 
 

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 207, Pasal 1 

angka (4) merumuskan bahwa setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 

tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti subjek 

hukum pidana menurut undang-undang ini, selain 

manusia alamiah (natural person), juga manusia 

hukum (juridical person). Selanjutnya dalam Pasal 1 

angka (6) dipertegas lagi bahwa korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi 

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum. Namun, ketika Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 masih dalam bentuk Rancangan Undang--

Undang (RUU) bahwa yang dimaksud dengan setiap 

orang itu meliputi kelompok orang. Dan, dalam Pasal I 

angka (6) RUU dipertegas lagi bahwa kelompok orang 

adalah sekumpulan dua orang atau lebih baik yang 

terorganisasi maupun tidak terorganisasi untuk 

melakukan tindak pidana perdagangan orang. 

Walaupun, pengertian mengenai kelompok orang 

tersebut, masih belum sesuai dengan Annex I UN 

Convention against Transnational Organized Crime yang 

memberi batasan dalam Article 2 tentang Use of terms. 

Karena, dalam huruf (a) dinyatakan bahwa kelompok 

kejahatan terorganisasi berarti sebuah kelompok yang 

terstruktur (structured group) dari tiga atau lebih orang. 

Sedangkan dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Perdagangan Orang kelompok orang dimaksud 

terdiri atas dua orang atau lebih. 

Terlepas dari perbedaan penyebutan jumlah 

dalam kelompok orang tersebut, akan tetapi pembuat 

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Per-

dagangan Orang sudah mengetahui bahwa tindak 

pidana perdagangan orang merupakan bagian dari 

kejahatan terorganisasi. Karena itu, dalam Konsideran 

disebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas 

dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi 

dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara 

maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman 

terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta 

terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu 

sebabnya, subjek hukum tindak pidana perdagangan 

orang diperluas, di samping orang perseorangan, 

korporasi juga kelompok orang. Dan dalam Pasal 16 

RUU tersebut ditentukan dalam hal tindak pidana 

perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang 

terorganisasi maka setiap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi 

tersebut dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ditambah 1/3 

                                                           
24 Pasal 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

menentukan: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 
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(sepertiganya). Setelah RUU itu disahkan menjadi 

undang-undang, ketentuan mengenai kelompok orang 

(group) dihilangkan. Akhirnya, yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah orang -

perorangan, dan korporasi. Akan tetapi, ketentuan 

Pasal 16 RUU masih tetap dipertahankan dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dalam 

pasal dan redaksi yang sama. Sementara itu, 

pengertian mengenai kelompok orang sudah 

dihilangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007. 

Mengenai diakuinya korporasi sebagai subjek 

hukum pidana di samping orang perseorangan, 
tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi 

perkembangan ke depan. Karena dalam RUU 
tentang KUHP telah diatur, bahwa: “Mengingat 
kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, 

ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era 
globalisasi serta berkembangnya tindak pidana 

terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun 
transnasional, maka subjek hukum pidana tidak 
dapat dibatasi pada manusia alamiah (natural 
person) tetapi mencakup pula korporasi…..”  

 

 

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

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

tawaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di 

wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling 

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

paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). 
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Mengingat korporasi adalah subjek hukum yang 

sifatnya non-badaniah, maka perlu diketahui kapan 

suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh 

korporasi. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007, sudah diatur melalui Pasal 13 ayat (1): Tindak 

pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh 

korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas 

nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, 

baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan 

lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut 

baik sendiri maupun bersama-sama. 

Hal ini penting, jika tidak ada penentuan 

mengenai kapan suatu tindak pidana perdagangan 

orang dapat dikatakan telah dilakukan oleh korporasi, 

maka akan mengaburkan dalam hal dapat dipidananya 

korporasi. Di samping itu, juga akan melemahkan 

tanggung jawab korporasi terhadap korban, jika 

pelakunya adalah korporasi. 

 

 




