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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penulisan ini akan membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan 

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp tentang tindak pidana perdagangan orang. Pada 

tulisan ini penulis menemukan bahwa hakim tidak salah dalam menerapkan hukum 

sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang telah dikabulkan oleh hakim yaitu 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang membawa 

warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud 

untuk dieksploitasi di luar 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 Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Tetapi penulis 

menemukan bahwa hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan, bahwa 

terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana “Membawa warga 

negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di 

luar wilayah negara Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut 

Umum dan terpidana karena perbuatannya dipidana sesuai dengan judex facti 

tingkat Pengadilan Tinggi yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda 

sejumlah Rp. 120.000.000.00,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.  
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Pertimbangan penulis tentang pemberian restitusi terhadap korban TPPO 

ialah agar korban mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, karena restitusi 

merupakan suatu upaya pemulihan terhadap korban atau ahli warisnya yang 

menderita kerugian materiil atau imateril akibat dari tindak pidana perdagangan 

orang yang ketentuannya termuat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena menurut penulis jika hanya 

ada penjatuhan pidana saja terhadap terdakwa maka dirasa kurang adil jika dilihat 

dari sisi korban TPPO, pasalnya penjatuhan pidana hanya akan memberikan efek 

jera terhadap pelaku namun tidak memberikan keadilan atas kerugian yang telah 

diderita oleh korban atau ahli warisnya, terlebih dengan adanya pemberian restitusi 

ini jika dilihat dari sisi terdakwa, maka pemberian restitusi tersebut akan dapat lebih 

menyadarkan pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak 

pidana (perbuatan) yang telah ia lakukan. Dalam kasus pemberian restitusi kepada 

korban yang sudah meninggal dunia, maka restitusi (ganti rugi) yang akan 

mendapatkan restitusi ialah ahli warisnya seperti yang telah dicantumkan pada ayat 

Pasal 48 ayat (1) UUPTPPO. Adapun besaran pemberian restitusi yang pantas 

didapatkan oleh korban menurut penulis ialah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah), karena biaya pengobatan korban selama dirawat dirumah sakit 

ialah sebesar Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) yang menurut keterangan 

dari Rusito (ayah korban) ditanggung oleh keluarga dan BPJS, terdakwa telah 

memberikan bantuan terhadap korban sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). Maka, seharusnya keluarga korban tidak menanggung biaya rumah sakit 
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dan mendapatkan ganti kerugian yang dapat diterima oleh ahli waris sebesar Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Penulis menemukan ketidakcermatan hakim yaitu seharusnya ada tuntutan 

dan putusan tentang pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 

(1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut: 

(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 pedagangan orang.  

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 

pengadilan tentang perkara tindak pidana perdangangan orang. 

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak 

dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. 

Ilmu hukum hanya akan dapat tumbuh dan berkembang melalui kegiatan 

penelitian hukum. Proses dan produk penelitian hukum merupakan pengayaan 

(entrichment) terhadap ilmu hukum.1 Pengertian Eksploitasi yang termuat dalam 

Pasal 1 angka 7 UUPTPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 

meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

                                                             
1 Titon Slamet K, dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di 

Indonesia, Pustaka Pelajar, 2013. Hal, 136. 
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praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 

organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 

immaterial.2 

Konsep tentang perlindungan korban kejahatan menurut Barda Nawawi 

Arief dapat dilihat dari dua makna, yakni: 

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana “berarti perlindungan HAM atau untuk 

kepentingan hukum seseorang”; 

2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh 

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah 

menjadi korban tindak pidana” (identic dengan penyantunan korban). 

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitas), 

pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permaafan), 

pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan 

kesejahteraan social), dan sebagainya. 

Menurut Pasal 3 huruf a, Protocol Palermo, perdagangan orang diartikan 

sebagai: “Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan 

atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau 

dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, 

                                                             
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak  Pidana Perdagagan Orang. 
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atau Tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran 

tertentu untuk tujuan eksploitasi”.3 Definisi TPPO sebagaimana terdapat dalam 

UUPTPPO yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan 

yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.4 

Ruang lingkup dari korban kejahatan termasuk korban TPPO, mencangkup 

tiga hal, yaitu: (1). Siapa yang menjadi korban. (2). Penderitaan atau kerugian 

apakah yang dialami oleh korban. (3). Siapa yang bertanggung jawab dan/atau 

bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.5 

Restitusi dimaknai sebagai istilah “ganti rugi”. Di era kerajaan Majapahit, pidana 

pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab 

Perundang-Undangan Agama.6 Selama ini penderitaan yang dialami korban 

kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada 

pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada 

hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.7 Hukuman/sanksi yang 

                                                             
3 Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Tarus Raya, 2017. hal,  
4 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan 

Penegakannya), Sinar Grafika, 2013. Hal, 5. 
5 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, 2012. Hal, 

158. 
6 Djoko Prakoso,  Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina, 1987. Hal, 116. 

  7 Theodora Yuni Shah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga 

Restitusi dan Kompensasi, Opini, Jurnal Teropong, Vol. II, Juni 2003, Masyarakat Pemantau 

Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), 2012. Hal, .11. 
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dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukan hanya untuk membalas kejahatannya 

saja, namun juga untuk menjaga ketertiban umum.8 

Undang-Undang yang dipakai dalam kasus ini adalah Undang-Undang RI 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Pada awal bulan Januari Sutini yang selanjutnya disebut sebagai korban, diantarkan 

oleh Parno yakni yang merupakan adik korban, kerumah Asrinah yang selanjutnya 

disebut sebagai terdakwa, kemudian Parno mendaftarkan korban kepada terdakwa 

untuk bekerja menjadi TKI di Singapura. Selanjutnya, korban menumpang dirumah 

terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, terdakwa sempat menampung korban dalam 

kondisi tidak sehat dan setelah dilakukan pengobatan selama 2 minggu dinyatakan 

sehat. Kemudian pada awal bulan Februari terdakwa membuatkan korban melalui 

biro jasa pembuatan paspor bernama bu Nuri. Pada tanggal 12 April 2018 setelah 

paspor korban nomor B9377139 selesai dibuat, terdakwa tanpa melalui Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maupun tanpa 

melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, memberangkatkan 

korban yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dan Visa kerja, dari bandara 

Adi Sucipto Jogyakarta menuju Singapura. Di Singapura korban diterima oleh agen 

tenaga kerja bernama Erik, kemudian oleh Erik korban diantarkan ke calon majikan 

korban di Singapura yang bernama Yeow Chee You, untuk dimanfaatkan tenaganya 

sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji $500,00 per bulan berjalan selama 6 

bulan. Pada tanggal 26 Oktober 2018 korban dipulangkan karena sakit dan pada 

akhirnya meninggal dunia dunia di RSU Immanuel Banjarnegara. Meninggalnya 

                                                             
8 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 2012. Hal, 16. 
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Sutini Tri Hefisi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rekam 

Medis No. 524566 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Sutini Tri Hefisi yang ditanda 

tangani oleh dr. Yos Kresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel 

Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan: 

 Fisik: 

Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel dengan 

penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. Kaku Kuduk positif , 

tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidak ditemukan luka di 

permukaan tubuh. 

 Pemeriksaan penunjang: 

CT Scan: sumbatan di otak sebelah kanan atas. 

Rontgen: Pnemonia/Infeksi paru-paru. 

Berdasarkan Visum Et Repertum tersebut Rekam medik korban Sutini 

menderita Stroke sumbatan infeksi selaput otak dan infeksi paru-paru yang 

menyebabkan korban Sutini meninggal dunia. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah tindak pidana melakukan 

Tindakan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan 

maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia. Terdakwa telah 

didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair 

melanggar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi 

sebagai berikut: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara 

seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).” Subsidair 

melanggar pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai 

berikut “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah 

negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah 

negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling 

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

sedikit Rp. 120.000.000.00,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah). Lebih Subsidair melanggar pasal 81 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “Orang perseorangan 

yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.00,- (lima belas miliar rupiah). 

Kronologis dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu sebagai berikut : 

- Bahwa setelah paspor nomor B9377139 dan Visa atas nama Sutini Tri 

Hefisi selesai dibuat, pada tanggal 12 April 2018 terdakwa Asrinah tanpa 

melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia maupun tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia, menerbangkan Sutini Tri Hefisi yang tidak memiliki sertifikat 

kompetensi kerja dan Visa kerja, dari bandara Adi Sucipto Jogyakarta 
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menuju Singapura dengan tiket penerbangan Air Asia tertanggal 12 April 

2018 nomor penerbangan QZ 658; 

- Bahwa yang diperbolehkan memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri 

adalah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja sedangkan terdakwa tidak 

mempunyai perusahaan Penempatan Tenaga Kerja; 

- Bahwa Sutini tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 

Kabupaten Cilacap; 

- Bahwa proses saat Sutini mengajukan sebagai PMI keluar negeri adalah 

ILEGAL atau tidak sesuai dengan prosedur, karena seharusnya Sutini 

mengajukan rekomendasi sebagai PMI harus sesuai dengan KTP yaitu di 

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Banjarnegara dan 

setelah di cek ternyata tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan 

Perindustrian Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan 

pada persidangan tanggal 26 Maret 2019 No.Reg.Perkara: PDM-

52/CILAC/Euh.2/0519 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Cilacap memutuskan sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan 

maksud untuk dieksploitasi” yang diatur dan diancam hukuman dalam 

Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam 

dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRINAH Binti Almarhum 

DEDI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan 

dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan; 

3. Menjatuhkan hukuman denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut 

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) 

bulan kurungan; 

4. Menyatakan barang bukti berupa:  

- 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1(satu) buah PASPOR atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1(satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama 

SUTINI TRI HEFISI; 

- 1(satu) bendel akta cerai atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Opname atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 

- 1(satu) bendel hasil rontgen atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1(satu) lembar fotocopy Bording Pass Air Asia atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; - 1(satu) lembar kwitansi bon atas nama SUTINI TRI HEFISI; 
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semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suparno; 

5. Menyatakan supaya terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI bila 

dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

Mengingat ketentuan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain 

dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, 

bunyi putusan dari Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan 

170/Pid.Sus/2019/PN Clp adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 

dakwaan Primair Penuntut Umum; 

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan 

Primair tersebut; 

3. Menyatakan terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia 

dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara 

Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 
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4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRINAH Binti Almarhum 

DEDI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) 

bulan; 

5. Menjatuhkan pidana terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI 

dengan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

8. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) buah PASPOR atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

 - 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama 

SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) bendel akta cerai atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname atas nama SUTINI TRI 

HEFISI;  

- 1 (satu) bendel hasil rontgen atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) lembar fotocopy Bording Pass Air Asia atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 
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- 1 (satu) lembar kwitansi bon atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Suparno 

Adi Nugroho Bin Rusito; 

9. Membebankan biayaperkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 

(lima ribu rupiah). 

Mengingat ketentuan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain 

dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, 

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 Agustus 2019 

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp. yang dimintakan banding tersebut, 

sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan bunyi 

putusan dari Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan 

288/PID.SUS/2019/PT SMG sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 

dakwaan Primair Penuntut Umum; 

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan 

Primair tersebut; 

3. Menyatakan terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa 

warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud 
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untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia” sebagaimana 

dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI 

tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun; 

5. Menjatuhkan pidana terdakwa ASRINAH Binti Almarhum DEDI dengan 

pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3(tiga) bulan. 

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

8. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) buah PASPOR atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

 - 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama 

SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) bendel akta cerai atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname atas nama SUTINI TRI 

HEFISI;  

- 1 (satu) bendel hasil rontgen atas nama SUTINI TRI HEFISI; 
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- 1 (satu) lembar fotocopy Bording Pass Air Asia atas nama SUTINI TRI 

HEFISI; 

- 1 (satu) lembar kwitansi bon atas nama SUTINI TRI HEFISI; 

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Suparno 

Adi Nugroho Bin Rusito; 

9. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, 

sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu 

Rupiah). 

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 

bersangkutan dengan Nomor Putusan 320 K/Pid.Sus/2020 bunyi putusan 

sebagai berikut: 

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut; 

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

Pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui 

alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar 
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tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada 

tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.9 Menurut Soerjono Soekanto proses 

penegakan hukum dipengaruhi lima factor, yang pertama adalah factor hukum 

atau peraturan perundang-undangan, kedua factor aparat penegak hukumnya, 

ketiga factor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, 

keempat factor masyarakat, kelima factor kebudayaan.10 

Hak-hak buruh migran dalam Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Buruh Migran Indonesia, Menurut pasal 6 ayat 1 Undang Undang 

No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia, Hak buruh 

migran itu ada 13 item yaitu:  

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 

dengan kompetensinya; 

2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan 

pelatihan kerja; 

3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara 

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; 

4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan 

tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja selama bekerja, dan 

setelah bekerja; 

5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; 

                                                             
9 Andi Hamzah, Penghantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, 1984. Hal, 77. 
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, 

1983. Hal, 4-5. 
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6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 

tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau 

Perjanjian Kerja; 

7. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan diIndonesia dan di negara tujuan penempatan; 

8. Memperoleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana 

tertuang dalam Perjanjian Kerja; 

9. Memperoleh akses berkomunikasi; 

10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;  

11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan 

penempatan; 

12. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; 

13. Memperoleh dokumen & Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran 

Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia. 

Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan 

bekerja ke luar negeri berdasarkan Pasal 5 UU No.18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, syarat-syaratnya yaitu : 

 Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun baik yang formal dan 21 (dua 

puluh satu) tahun bagi informal. 

 Memiliki kompetensi (keahlian). 
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 Sehat jasmani dan rohani. 

 Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial (terdaftar di 

BPJS Ketenagakerjaan). 

 Memiliki dokumen lengkap yang disyaratkan. 

Bahwa dokumen yang yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia 

untuk dapat ditempatkan di luar negeri yaitu: 

 Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 

copy buku nikah. 

 Surat keterangan ijin suami/istri atau orang tua. 

 Sertifikat kompetensi kerja 

 Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 

psikologi. 

 Paspor. 

 Visa kerja.  

 Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

 Perjanjian kerja. 

Penulis berpendapat bahwa terdapat ketidakcermatan didalam judex juris 

dimana hakim kasasi tidak mempertimbangkan putusan dari hakim tingkat pertama 

dan pengadilan tinggi yang tidak mencantumkan restitusi didalam amar putusannya 

serta hakim kasasi juga tidak mencantumkan restitusi didalam amar putusannya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka disini penulis ingin 

membahas atau meneliti lebih lanjut mengenai pemberian restitusi kepada korban 
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dalam tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Putusan Nomor 

170/Pid.Sus/2019/PN Clp dengan judul STUDI KASUS PEMBERIAN 

RESTITUSI KEPADA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG. 

B.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa sebab jaksa 

penuntut umum tidak memasukkan restitusi atas meninggalnya korban dalam kasus 

perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sebab tidak dicantumkannya restitusi atas meninggalnya korban dalam 

kasus perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN 

Clp. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah: 

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut. Memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas maupun konsep-

konsep dan makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum khususnya studi kasus 

pemberian restitusi kepada korban dalam tindak pidana perdagangan orang. 
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2.  Manfaat Praktis 

 Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah 

hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di 

sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut 

Umum dan Penyidik (Kalau Pidana), Advokat, Notaris (Kalau berkaitan dengan 

Notaris) dan lain sebagainya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat 

memperkenalkan bentuk, jenis, sifat2 dari kaidah hukum baru (yg berkaitan dengan 

judul). Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan mendapatkan 

masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan peraturan 

perundang-undangan. 

E. Metode Penelitian 

Ilmu Hukum memiliki metode penelitian yang di dalam teori hak asasi 

manusia. Berikut di bawah ini diuraikan struktur penelitian hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber 

Bahan Hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik 

Analisis Bahan Hukum. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum. Dicari untuk ditemukan dan digambarkan serta dibahas atau 

didiskusikan dalam penelitian hukum adalah: kaidah atau peraturan hukum yang 

terdiri dari asas-asas, kaidah hukum dalam arti sempit, dan peraturan hukum 

konkret. Selain itu, yang dicari, ditemukan, digambarkan dan dianalisis dalam 
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penelitian ini, sebagai suatu penelitian hukum adalah sistem hukum, dan penemuan 

hukum. Dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif karena sasaran 

penelitian Normatif diarahkan untuk menganalisa Putusan Nomor 

170/Pid.Sus/2019/PN Clp dengan mengaitkan pada ketentuan yang berlaku.  

2. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum ini didekati secara konseptual yaitu Pendekatan 

Konseptual beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari doktrin-doktrin tersebut maka peneliti akan menemukan ide 

yang melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi. 

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah Undang-

Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diamati. Dalam 

penelitian ini menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagagan Orang serta Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Pedekatan case law, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-

putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam 

penelitian ini peneliti menelaah Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp yang 

berkaitan dengan isu hukum serta judul skripsi yang peneliti lakukan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini 

bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu: a. Bahan hukum primer; b. Bahan 

hukum sekunder; c. Bahan hukum tersier.  
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Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum 

kongkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan 

hukum kongkret itu adalah aturan-aturan yang tertulis (recorded rules) yang akan 

ditegakkan oleh Negara11. Bahan hukum primer seperti: Keputusan, Peraturan, 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Putusan-putusan Pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, Traktat, dan Norma yang ada dalam hukum 

internasional yang telah diratifikasi dan diterapkan oleh Pengadilan.  

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi gambaran hasil 

penelitian para profesor, atau ahli-ahli hukum yang terkemuka dalam suatu sistem 

hukum, begitu pula analisis terhadap kaidah, asas-asas dan peraturan hukum 

kongkret yang berlaku dalam suatu sistem hukum dan dalam hal ini sering sekali 

dikenal dengan istilah doctrine. Bahan hukum sekunder seperti: buku, jurnal ilmiah, 

artikel dan berita di majalah, surat kabar maupun internet. 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pentunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang 

terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bagan Hukum 

Bahan-bahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas dikumpulkan dan 

diolah dengan teknik sebagai berikut. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan 

mengunjungi website resmi seperti ma.go.id dan juga situs peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia seperti: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

                                                             
11 Ibid., hal., 37. 
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170/Pid.Sus/2019/PN Clp, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  

Pidana Perdagagan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan-bahan hukum primer tersebut 

diunduh, dibaca, kemudian disusun secara kronologis berdasarkan legal issues serta 

diolah sebelum dimasukkan sebagai bahan hasil penelitian. 

Bahan-bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan dengan mencari buku 

ilmiah terkait diperpustakaan dan mencari hasil penelitian hukum di dalam media 

elektronik dan diunduh dalam bentuk jurnal maupun artikel yang terkait dengan 

penelitian. Dan sumber bahan hukum tersier tersebut diperoleh melalui media 

internet, dikumpulkan dan dibaca, kemudian diolah sebelum dimasukkan sebagai 

bahan hasil penelitian. 

5. Teknik Analisis 

Sebagai suatu penelitian hukum, maka teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yuridis normatif. Analisis ini 

membandingkan antara das sollen dan sein. Dimulai dengan memaparkan premis 

mayor, kemudian mencocokkannya dengan premis minor untuk pada gilirannya 

dilakukan penarikan kesimpulan demi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan 

yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah. 

F.  Sistematika Penulisan 

Demi kemudahan dalam memahami setiap pembahasan dalam penelitian 

ini, dibagi 3 (Tiga) bab yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. 

adapun sistematika penelitian ini. Bab I yaitu Bab Pendahuluan Skripsi yang terdiri 
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dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Metode Penelitian. Sedangkan dalam Bab II dikemukakan Kajian Pustaka, Temuan 

dan Analisis atau Pembahasan. Bab III adalah Bab Penutup Skripsi yang terdiri dari 

Kesimpulan, dan saran terkait dengan studi kasus pemberian restitusi kepada 

korban dalam tindak pidana perdagangan orang. 


