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BAB II 

KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS 

A. KERANGKA TEORI 

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia 

Pengertian TPPO berdasarkan UUPTPPO termuat dalam Pasal 1 angka 2 

yang berbunyi sebagai berikut: “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap 

tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam 

tindak pidana ini ialah terdapat 4 (empat) unsur, yang pertama yakni adanya unsur 

pelaku, pada unsur ini pelaku dapat berupa orang perseorangan, kelompok 

terorganisasi, korporasi dan penyelenggara negara. Unsur kedua, yakni unsur 

Tindakan, yang mana unsur ini terdapat adanya suatu proses atau Tindakan 

meliputi: penampungan, perekrutan, pemindahan, pengiriman, pengangkutan atau 

penerimaan seseorang yang nantinya akan menjadi korban TPPO. Unsur ketiga, 

yakni adanya unsur cara, unsur ini meliputi suatu bentuk Tindakan atau cara yang 

dilakukan agar unsur proses dapat terlaksana, contohnya seperti melakukan 

Tindakan penipuan, ancaman kekerasan, penculikan, dan lain sebagainya dengan 

cara melawan hukum. Unsurkeempat, yakni adanya unsur akibat, unsur ini adalah 

suatu akibat dari unsur sebelumnya yang mengakibatkan orang tereksplotasi atau 

menjadi korban TPPO. 

Ruang lingkup TPPO yang berkaitan dengan unsur pertama yakni: Pertama, 

adanya pelaku yang meliputi: (1). Orang perseorangan, yang di maksudkan disini 

ialah perorangan/individu yang melakukan TPPO secara langsung atau melakukan 
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perekrutan, penculikan, penyekapan. (2). Kelompok Terorganisasi, terdiri atas dua 

orang atau lebih yang bersama-sama melakukan aksi TPPO. (3). Korporasi, 

sekumpulan orang/yang terorganisasi yang terdiri atas badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga menyebabkan 

terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang. (4). Penyelanggara Negara, ialah 

pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan untuk 

mempermudah aksi TPPO. 

Kedua, ruang lingkup korban, yakni seseorang yang menderita kerugian 

fisik maupun psikis yang di akibatkan oleh peristiwa TPPO. Ketiga, ruang lingkup 

Tindakan ialah serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur TPPO. Eksploitasi 

merupakan suatu Tindakan tanpa persetujuan dari korban meliputi adanya suatu 

pemanfaatan fisik, penindasan, pelayanan paksa atau serupa praktik perbudakan 

dengan tindaka melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keutungan 

materil dan imateril yang termuat pada Pasal 1 angka 7 UUPTPPO tanpa 

memperhatikan kepentingan korban. 

2. Pengertian Pemberian Restitusi 

Restitusi adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan 

oleh setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya yang 

termuat dalam Pasal 48 Ayat (2) UUPTPPO berupa ganti kerugian atas: 

a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. Penderitaan; 

c. Biaya untuk Tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 
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Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada 

pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 

kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya yang 

termuat dalam Pasal 1 angka 13 UUPTPPO. Adapun mekanisme pengajuan restitusi 

dimulai sejak korban TPPO melaporkan kasus TPPO terhadap polisi setempat dan 

oleh penyidik dilakukan penanganan terhadap TPPO, yang mana penuntut umum 

akan memberitahu korban mengenai haknya dalam mengajukan restitusi lalu, 

pengajuan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya 

penghitungan jumlah nilai kerugian korban oleh LPSK yang dimuat bersamaan 

dengan tuntutan dengan tetap memperhatikan hak-hak korban tanpa mengurangi 

hak-hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri terhadap kerugian yang diderita, 

didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya. Selain itu, mekanisme 

pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam 

mengajukan hak restitusi tersebut. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) 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 perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme 



 

28 
 

ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas 

kerugiannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini 

misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara 

atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan 

penghasilan yang dijanjikan pelaku. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. 

Ayat (5) Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini 

disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ayat (6) 

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah 

restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. 

Ayat (7) Cukup jelas. 

Restitusi untuk korban TPPO atau ahli warisnya diberikan dan dicantumkan 

sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara TPPO yang diatur dalam 

Pasal 48 Ayat (3) UUPTPPO. Inti dari konsep restitusi yakni merupakan bagian 

dari upaya pemulihan korban, dengan tujuan agar kondisi korban dapat Kembali 

pulih walaupun tidak mungkin dapat sepenuhnya kembali seperti semula ketika 

belum terjadi suatu peristiwa TPPO. Ketika korban sudah meninggal dunia maka 

yang akan mendapatkan restitusi ialah ahli warisnya seperti yang telah dicantumkan 

pada ayat (1). Untuk pemberian restitusi sendiri diatur dalam Pasal 48 Ayat (4) 

UUPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan 

putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya pemberian restitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat 

perkara diputus yang termuat pada Pasal 48 Ayat (5) UUPTPPO. 
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Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

termuat pada Pasal 48 Ayat (6) UUPTPPO, pemberian restitusi yang dimaksud oleh 

Ayat (6) tersebut merupakan pembayaran yang riil atau dalam bentuk uang dari 

jumlah yang telah ditetapkan dan sebelumnya dititipkan di pengadilan tingkat 

pertama yang selanjutnya diatur pada Pasal 48 Ayat (7) UUPTPPO yang berbunyi 

sebagai berikut: “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding 

atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang retitusi yang 

dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.” 

Pelaksaan dari pemberian restitusi selanjutnya diatur dalam Pasal 50 

UUPTPPO yang berbunyi sebagai berikut: 

(1). Dalam hal pelaksanaa 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 sebagimana 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. 



 

30 
 

(4). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana 

kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal diatas mengatur tentang pemberian restitusi oleh pelaku kepada 

korban TPPO, yang mana ketika pembayaran ganti rugi atau restitusi tidak 

dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang termuat pada Pasal 48 Ayat (6) 

UUPTPPO maka pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pelaku 

TPPO, dalam hal pelaku juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

restitusi kepada korban dalam waktu 14 hari sejak diberikannya surat peringatan 

tersebut maka pengadilan memerinthakan kepada penuntut umum untuk menyita 

dan melelang harta kekayaan dari pelaku guna membayarkan restitusi kepada 

korban. Jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan pidana 

kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang artinya pidana kurungan 

pengganti tersebut dapat ditetapkan kurang dari 1 (satu) tahun. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban restitusi adalah 

ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau 

pihak ketiga (Pasal 1 angka 11 UUPSK). Dalam Pasal 7A ayat (1) UUPSK, 

ditegaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. 

Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang 

ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak 

pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 
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Terkait dengan permohonan restitusi yang termuat dalam UUPSK yakni 

sebagai berikut: 1. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau 

setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui 

LPSK; 2. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi 

kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya; 3. Dalam hal permohonan 

Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat 

penetapan; 4. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan 

kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Dalam hal 

menyelenggarakan tugas, LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam 

pemberian restitusi dan kompensasi yang ditegaskan dalam Pasal 12A huruf j 

UUPSK. 

Permohonan restitusi harus memuat:  

a. identitas pemohon; 

b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri; 

c. uraian mengenai tindak pidana; 

d. identitas terdakwa/termohon; 

e. uraian kerugian yang diderita; dan 

f. besaran restitusi yang diminta. 

Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:  

1. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban; 
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2. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat 

atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang 

sah; 

3. bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh 

instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau 

berdasarkan alat bukti lain yang sah; 

4. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban; 

5. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia; 

6. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan 

diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali; 

7. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan 

8. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan 

berkekuatan hukum tetap. 

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang  

Tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam bentuk kejahatan luar 

biasa, yang bukan hanya tentang kekerasan namun juga mencederai harkat dan 

martabat manusia yang dilindungi dan dijunjung tinggi oleh HAM yang artinya 

sudah melanggar human rights.  

Dalam UUPTTPPO, pelaku dari TPPO dimaknai sebagai setiap orang yang 

dalam hal ini perseorangan atau korporasi yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 

4 UUPTTPPO). UUTPO juga mengklaster pelaku TPPO ke dalam 4 (empat) 

kelompok, yakni: 
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1. Orang perseorangan, yang dimaknai sebagai setiap perorangan/individu 

yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang secara langsung 

maupun tidak langsung melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 

UUPTTPPO); 

2. Kelompok yang terorganisasi, merupakan suatu kelompok terstruktur 

yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu 

tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO 

dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik 

langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPPO); 

3. Korporasi, merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPPO); 

4. Penyelenggara negara, dalam UUPTPPO dimaknai sebagai pejabat 

pemerintahan, anggota TNI, Polisi, APH, atau pejabat public yang 

menyalahgunakan kekuasaan (menjalankan kekuasaan yang ada 

padanya tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau 

menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan) untuk 

melakukan atau mempermudah TPPO (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) 

UUPTPPO). 

Dengan pengklasteran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku 

TPPO dapat meliputi siapa saja tanpa terkecuali, bahkan pelaku TPPO bisa berusia 

anak dibawah umur karena anak dan balita sudah dapat dianggap sebagai subjek 

hukum yang melakukan tindak pidana. 
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4. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia 

Tindak pidana perdagangan manusia mengakibatkan timbulnya kerugian 

materil dan/atau imateril yang dialami oleh korban TPPO, korban tindak pidana 

TPPO sering menjadi pihak yang terabaikan pasalnya akibat dari TPPO yang 

dialami oleh korban hanya menjadi suatu instrument untuk menjatuhi hukuman 

pidana kepada pelaku, yang mana senyatanya korban justru lebih membutuhkan 

keadilan berupa pemulihan dan ganti rugi atau pemenuhan hak yang terkadang 

terabaikan oleh penegak hukum. Contohnya, pemberian restitusi kepada korban 

TPPO yang tidak selalu dilaksanakan didalam putusan pengadilan. Adapun yang 

dimaksud dengan pemenuhan hak antara lain meliputi: pertama, memperoleh 

kerahasiaan identitas. Kedua, memperoleh ganti kerugian atau restitusi. Ketiga, 

memperoleh rehabilitasi baik Kesehatan maupun sosial dari pemerintah apabila 

korban menderita sakit fisik ataupun psikis akibat dari TPPO.  

Perlindungan korban TPPO pelaksanaanya diatur berdasarkan UUPSK. 

Adapun tujuan dari adanya perlindungan korban menurut Pasal 4 UUPSK adalah 

memberikan rasa aman terhadap korban TPPO dalam memberi keterengan pada 

seitap proses peradilan pidana. Pengertian restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 

UUPTPPO di maknai sebagai pembayaran ganti rugi yang di bebankan terhadap 

pelaku tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap atas timbulnya kerugian materil dan imateril yang terjadi terhadap 

korban dan ahli warisnya. 
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Definisi korban menurut UUPTPPO pasal 1 angka 3 merupakan seseorang 

yang mengalami penderitaan psikis, fisik, mental, seks sual, ekonomi, dan sosial 

yang di sebabkan oleh TPPO. Adapun pengertian dari korban dalam UUPTPPO 

tersebut secara substansi sama dengan pengertian korban yang terdapat dalam 

UUPSK pasal 1 angka 3, yang memberikan definisi korban adalah orang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh 

suatu tindak pidana. Perlindungan korban dalam TPPO dilaksanakan berdasarkan 

UUPSK atau dengan kata lain Pasal restitusi tersebut ancamannya terdapat dalam 

UUPTPPO dan hukum acaranya di atur berdasarkan UUPSK. 

5. Teori pembuktian Pidana 

Arti kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang memiliki arti sebagai 

sesuatu yang menyatakan kebenaran atau fakta dalam suatu peristiwa, tujuan dari 

adanya pembuktian ialah untuk dijadikan sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa berkaitan dengan putusan bersalah atau tidaknya 

terdakwa seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian ialah 

mencari, menemukan, dan menetapkan suatu kebenaran atau fakta yang terdapat 

didalam perkara, dan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan orang.1 

Dalam menilai pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem 

atau teori pembuktian, terdapat 4 macam pembuktian dalam perkara pidana 

termasuk kasus TPPO, yakni:  

                                                             
1 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum acara Pidana, Kencana, Jakrta, 2014, hlm., 231. 
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a. Teori pembutian dengan system pembuktian positif (positief wettelijk 

stelsel), system pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut system ini pekerjaan hakim 

semata-mata hanya mencocokan apakah sejumlah bukti yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang sudah ada dan tidak memerlukan 

keyakinan hakim dalam system pembuktian ini. 

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction in time), 

menurut Teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu 

kedaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan 

hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu 

menurut perasaannya semata-mata (bersifat subjektif). 

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(conviction in raisonee), teori ini menentukan bahwa hakim didalam 

memakai dan menyebutkan alsan-alasan untuk mengambil keputusannya, 

sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub 

dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan 

memakai alat-alat bukti lain, asalkan semua itu dilandasi oleh alasan-alasan 

yang tetap menurut logika dan menurut ketentuan ilmu pengetahuan hakim 

sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan digunakan. 

d. Teori pembuktian dengan system pembuktiaan negative (negatief wettelijk 

stelsel), system ini terletah diantara dua system yang berhdap-hadapan, 

yaitu antara system pembuktian positif wettelijk dan system pembuktian 

conviction in time. System ini merupakan system pembuktian jalan tengah 
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yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Dimana 

seseorang baru dapat dipidana jika sekurang-kurangnya terdapat adanya dua 

alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang disertai 

dengan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti 

tersebut. Maka, walaupun hakim telah yakin, akan tetapi bukti sah belum 

cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman terhadap 

terdakwa.2 

Pembuktian dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian. Beberapa 

pengertian yang biasanya dijumpai dalam hukum pembuktian diantaranya yakni: 

a. Alat Bukti, berupa alat-alat yang dipergunakan untuk menyampaikan baik 

berupa keterangan lisan, keterangan tertulis, maupun pengalaman. 

b. Uraian bukti, merupakan cara untuk menggunakan alat bukti, dalam hal ini 

hakim harus meneliti apakah terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan 

hal-hal seperti yang didakwakan terhadap terdakwa. 

c. Kekuatan bukti, ialah pembuktian dari setiap alat bukti, hakim sangat terikat 

pada ketentuam pembuktian dari pada alat-alat bukti sebagaimana yang 

dinyatakan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.  

d. Dasar pembuktian, ialah isi dari alat bukti.3 

                                                             
2 Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Tarus Raya, 2017. hal, 

69-70. 

 
3 Janji Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, Fajar Interpratama 

Mandiri, Depok, 2017, hlm., 55. 
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Pemerikasaan alat bukti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan 

perkara pidana disidang Pengadilan Negeri. Adapun alat bukti yang sah menurut 

pasal 184 KUHAP adalah: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa.4 

Dalam hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana 

yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang 

dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti 

tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu 

pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut: 

a. Undang-undang 

b. Doktrin atau ajaran 

c. Yurisprudensi.5 

 

 

                                                             
4 Ibid. 

5 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk 

Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003,  hlm.,10. 
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B. HASIL PENELITIAN 

Terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN 

Clp. 

Kasus posisi putusan pengadilan Negeri Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN 

Clp. 

Pada awal bulan Januari 2018 Sutini yang selanjutnya disebut sebagai 

korban, diantarkan oleh Parno yakni yang merupakan adik korban, kerumah 

Asrinah yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, lalu terdakwa berkomunikasi 

melalui telephone dengan agen tenaga kerja di Singapura bernama Erik, 

menyampaikan bahwa terdakwa Asrinah bersedia merekrut dan akan 

memberangkatkan tenaga kerja Indonesia. Korban dan Parno (adik korban) datang 

kerumah terdakwa dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), Akta Cerai dan Ijazah yang semuanya asli dan semuanya atas nama 

Sutini Tri Hafisi tanpa surat ijin dari orang tua, 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 lalu memeriksakan kesehatan 

korban di Klinik Cahaya Husada Cilacap dengan hasil Pending Brongitis atau tidak 

sehat, namun setelah dilakukan pengobatan selama 2 minggu kemudian dinyatakan 

sehat. Pada awal bulan Februari 2018, terdakwa membuatkan korban paspor 

melalui biro jasa pembuatan paspor bernama bu Nuri, kemudian korban melakukan 

interview melalui telephone dengan beberapa calon majikan di Singapura yang 
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namanya tidak diingat terdakwa dengan pekerjaan untuk mengurus rumah tangga. 

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 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 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 sebagai 

berikut: 

 

 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: 
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CT Scan: sumbatan di otak sebelah kanan atas. 

Rontgen: Pneumonia/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. 

1. Dakwaan 

Atas perbuatannya tersebut terdakwa dihadapkan di persidangan pengadilan 

negeri Cilacap dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk primair-subsidair , 

yaitu melanggar: 

1. 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 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).” 

2. 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 



 

42 
 

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). 

3. 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). 

2. Fakta Persidangan 

Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yakni Pasal 4 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dengan bunyi pasal 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 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).”  

Fakta-fakta lain dalam sidang pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN 

Clp selain pada kasus posisi sesuai putusan pengadilan tersebut, memuat beberapa 

keterangan yang dinyatakan oleh saksi, terdakwa, dan keterangan ahli sebagai 

berikut: 

a. RUSITO Bin Alm. ARSA BESARI, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut:  
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- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena anak saksi yang 

bernama Sutini telah menjadi tenaga kerja di Singapura berangkat 

dalam keadaan sehat tapi pulangnya dalam keadaan sakit dan 

akhirnya meninggal dunia; 

- Bahwa yang memberangkatkan Sutini kerja di Singapura adalah 

terdakwa, anak saksi berangkat ke Singapura tahun 2018 tapi 

persisnya saksi tidak tahu, karena waktu Sutini berangkat ke 

Singapura saksi ada di Manado, selama Sutini bekerja di Singapura 

tidak ada komunikasi dengan saksi, sekitar 7 (tujuh) bulan Sutini 

bekerja di Singapura; 

- Bahwa Menurut istri saksi, Sutini pulang ke rumah tanggal 26 

Oktober 2018 sekira jam.22.30 WIB, saksi tidak tahu dengan siapa 

Sutini pulang ke rumah, saksi tidak tahu kondisi Sutini sebab waktu 

itu saksi ada di Manado tapi menurut istri saksi kondisinya lemah 

karena jalannya dengan cara dipapah; 

- Bahwa Sutini dibawa ke Puskesmas Mandiraja tanggal 27 Oktober 

2018, karena kondisinya memburuk lalu di rujuk ke RSU Imanuel 

Klampok sampai akhirnya meninggal dunia tanggal 4 Desember 

2018, saksi tidak tahu selama Sutini di rawat di Rumah Sakit ada 

dari pihak penyalur tenaga kerja yang menengok karena saksi tidak 

pernah ketemu; 

- Bahwa sebelumnya Sutini belum pernah ke luar negeri, saksi yang 

mengijinkan Sutini ke luar negeri, saksi tidak tahu sebelum 
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berangkat ke Singapura ada pelatihan dahulu untuk Sutini, saksi 

tidak tahu apakah selama kerja di Singapura Sutini pernah mengirim 

uang; 

- Bahwa Sutini punya suami tapi sudah cerai danpunya 1 (satu) orang 

anak, yang membiayai selama Sutini ada di Rumah Sakit adalah 

keluarga dan BPJS, biaya untuk Rumah Sakit selama Sutini sakit 

sekitar lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi tidak 

keberatan waktu Sutini berangkat ke Singapura; 

- Bahwa terdakwa memberikan bantuan untuk Sutini selama di 

Rumah Sakit sekitar lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) 

dan biaya selamatan sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah); 

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di 

persidangan, terdakwa sudah minta maaf pada keluarga saksi dan 

saksi memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan, yang membawa 

Sutini ke terdakwa adalah adiknya yang bernama Suparno, 

sebelumnya Sutini pernah bekerja di Jakarta sebagai Pembantu 

Rumah Tangga (PRT). 

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 

b. SUPARNO ADI NUGROHO Bin RUSITO, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena kakak saksi yang 

bernama Sutini telah menjadi tenaga kerja di Singapura yang 
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berangkat dalam keadaan sehat tapi pulangnya dalam keadaan sakit 

dan akhirnya meninggal dunia;  

- Bahwa yang memberangkatkan Sutini ke Singapura adalah 

terdakwa, di rumah terdakwa tidak ada papan namanya tapi di rumah 

terdakwa ada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), saksi tahu dari 

orang ke orang bahwa terdakwa dapat memberangkatkan Tenaga 

Kerja Indonesia;  

- Bahwa saksi yang mengantarkan korban Sutini ke rumah terdakwa, 

saksi mengantarkan Sutini ke rumah terdakwa pada bulan Desember 

2018, tapi kemudian pulang untuk mengambil syarat-syarat untuk 

menjadi TKI dan 2 (dua) hari kemudian datang lagi ke rumah 

terdakwa untuk mengantar syarat-syarat untuk menjadi TKI, syarat-

syarat yang dibawa Sutini antara lain Ijazah, KTP, KK, Akte Cerai 

dengan negara tujuannya adalah Singapura;  

- Bahwa sebelum berangkat ke Singapura ada pelatihan terlebih 

dahulu di rumah terdakwa selama 1 bulan, selain Sutini ada 2 (dua) 

orang yang ikut pelatihan, waktu akan berangkat ada test medical 

dan waktu medical korban Sutini masuk angin, tapi masih bisa 

ditangani, kemudian korban diberi obat;  

- Bahwa saksi lupa kapan Sutini (korban) berangkat ke Singapura tapi 

waktu Sutini (korban) berangkat ke Singapura saksi sedang ada di 

Sulawesi, kontrak kerja Sutini (korban) di Singapura adalah selama 

2 tahun selama Sutini (korban) ada di Singapura tidak ada 
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komunikasi dengan saksi, selama di Singapura Sutini bekerja 

sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT);  

- Bahwa gaji Sutini setiap bulannya adalah 500 Dolar Singapura, 

Sutini pernah mengirim uang ke orang tua sebesar Rp 2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah), waktu akan berangkat ke Singapura 

Sutini tidak membayar, tapi potong gaji;  

- Bahwa Sutini pulang bulan Nopember 2018 dalam keadaan sakit, 

Sutini pulangnya langsung ke Yogya lalu ke Banjarnegara dengan 

memakai tongkat, Sutini dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 

1 (satu) bulan, saksi tidak sempat ketemu dengan Sutini sebab saksi 

pulang setelah Sutini meninggal dunia; 

- Bahwa Sutini meninggal dunia setelah diberitahu oleh orang tua 

kalau Sutini sakit saraf dan stroke, waktu Sutini sakit kemudian 

meninggal ada dari penyalur yang dating, sejak tahun 2017 Sutini 

ingin bekerja di luar negeri kemudian waktu saksi mengantar istri 

tahun 2018, Sutini bilang lagi, 1 (satu) minggu kemudian saksi 

mengantar Sutini ke tempat terdakwa; 

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakak PJTKI 

terdakwa itu resmi dan terdakwa bilang resmi, waktu Sutini 

meninggal dunia ada santunan dari terdakwa tapi nominalnya saksi 

tidak tahu, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan 

dipersidangan. 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; 
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c. SARIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator P4TKI (Pos Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Cilacap 

sejak tahun 2013; 

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator P4TKI 

(Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia) Cilacap yaitu melakukan pelayanan bagi P3MI 

(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau PPTKIS 

(Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan calon 

pekerja migran Indonesia untuk rekam data yang akan berangkat ke 

luarnegeri, serta memberikan PAP (Pembekalan Akhir 

Pemberangkatan) kepada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) 

yang akan berangkat ke luar negeri, untuk memastikan apakah calon 

PMI yang mendaftar dengan yang akan berangkat ke luar negeri itu 

sama, mencocokan di data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi 

Tenaga Kerja Luar Negeri) di BNP2TKI (Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan 

membuka layanan pengaduan bagi Calon PMI maupun PMI yang 

telah bekerja ke luar negeri dan keluarganya; 

- 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 : 
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1. Berusia minimal 18 tahun baik yang formal dan 21 tahun bagi 

informal. 2. Memiliki kompetensi (keahlian). 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial 

(terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) . 

5. Memiliki dokumen lengkap yang disyaratkan 

-Bahwa Dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja 

Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di luar negeri yaitu : 

1. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah 

melampirkan copy buku nikah; 

2. Surat keterangan ijin suami/istri atau orang tua; 

3. Sertifikat kompetensi kerja. 

4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

dan psikologi. 

5. Paspor 

 6. Visa kerja.  

7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

 8. Perjanjian kerja 

- Bahwa terdakwa telah memberangkatkan anaknya saksi Rusito yang 

bernama Sutini ke luar negeri, kemudian Sutini pulang karena sakit 

dan akhirnya meninggal dunia; 

- yang diperbolehkan memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri 

adalah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja, terdakwa tidak 
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mempunyai perusahaan Penempatan Tenaga Kerja, orang perorang 

tidak boleh mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri;  

- Bahwa setahu saksi tenaga kerja Sutini diberangkatkan ke luar 

negeri oleh terdakwa, kemudian Sutini pulang ke Indonesia karena 

sakit dan biaya pengobatan tidak ada yang menanggung yang 

akhirnya Sutini meninggal dunia, Sutini tidak ada di data 

SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri);  

- Bahwa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri secara resmi yaitu :  

 Tenaga kerja tersebut mempunyai BPJS Kesehatan; 

 Tenaga kerja tersebut kalau meninggal dapat santunan Rp 

85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); 

 Tenaga kerja tersebut mempunyai sertifikat kesehatan yang 

ada masa berlakunya yang dikeluarkan oleh sarana 

Kesehatan. 

- Bahwa menurut saksi proses Sutini menjadi PMI (Pekerja Migran 

Indonesia) ke luar negeri adalah ilegal karena tidak sesuai dengan 

prosedur; 

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 

d. Keterangan Ahli, TRI MANDOYO, S.E, Bin ABDUL ROHIM (Alm), 

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa Ahli bertugas di Dinakerins Kabupaten Cilacap sejak tahun 

1999 dan menjabat sebagai Analis Kualifikasi Keahlian dan 
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Ketenagaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri yaitu: 

1. KTP (E-KTP online). 

2. Kartu Keluarga. 

3. Ijin orang tua bagi yang belum menikah atau ijin suami bagi yang 

sudah menikah yang diketahui oleh Desa. 

4. Ijazah yang dimiliki. 

5. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk 

formal, 21 (dua puluh satu) tahun untuk informal, maksimum 45 

(empat puluh lima) tahun.  

- Bahwa ada 2 (dua) cara bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

akan bekerja di luarnegeri yaitu yang perorangan atau mandiri yaitu 

langsung online di BP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan melalui P3MI 

(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); 

-  Bahwa data-data seperti tersebut diatas apabila dikirim melalui 

P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), lalu PT-

nya di cek melalui online, apabila terdaftar dimasukkan daftar nama 

calon PMI dan keluar ID-nya, kemudian oleh dinas dikeluarkan 

surat rekomendasi buat Paspor, kemudian proses kesehatan melalui 

ID PMI ke dinas yang kita tunjuk yaitu RSUD alau Klinik An-Nur;  

- Proses perorang atau mandiri yaitu langsung online di BP2TKI 

(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 



 

51 
 

Indonesia) kemudian ada daftar isian sesuai keinginan, kemudian 

keluar rekomendasi atau terdaftar sebagai PMI mandiri, kemudian 

surat tersebut dibawa ke dinas untuk mengeluarkan rekomendasi 

untuk pembuatan paspor dan medical di BP2TKI (Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia); 

-  Bahwa negara-negara yang masih menerima PMI melalui P3MI di 

Cilacap yang ahli tangani perizinannya yaitu Singapura, Malaysia, 

Hongkong, Taiwan, Brunai, Qatar, sedang yang perorangan atau 

BNP2TKI ahli tidak hafal  

-  Bahwa proses perekrutan PMI dari mendaftar hingga berangkat ke 

luar negeri yaitu: 

1. Mendaftar langsung kepada P3MI sesuai dengan permintaan 

negara tujuan dan jabatannya dengan membawa syarat-

syaratnya seperti tersebut di atas. 

2. Mengajukan rekomendasi Paspor dan ID calon TKI ke Dinas 

yang membidangi ketenagakerjaan di Kantor P4TKI (Pos 

Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia) atau LTSK (Layanan Terpadu Satu Atap). 

3. Medical cek up di RSUD atau An-Nur. 

4. Mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan di P3MI. 

5. Mengajukan/mengurus paspor. 

6. Menunggu proses pemberangkatan sampai visa turun sesuai 

dengan durasi waktu pelatihan negara tujuan. 
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- Bahwa sebelum PMI berangkat ke luar negeri harus menandatangani 

Surat perjanjian Kerja dengan P3MI yang diketahui oleh dinas dan 

surat perjanjian tersebut berisi : 

 Hak Gaji. 

 Jam kerja. 

 Waktu kerja. 

 Komponen biaya untuk proses pemberangkatan. 

- Bahwa dengan kasus Sutini yang bekerja di luarnegeri lalu 

dipulangkan karena sakit dan akhirnya meninggal dunia karena 

Sutini tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 

Kabupaten Cilacap; 

- Bahwa menurut ahli, 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; 

- Bahwa apabila PMI ke luar negeri secara resmi maka segala 

sesuatunya akan terpantau, data-data terkontrol, ada uji kelayakan 

seperti masak, Bahasa; 
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- Bahwa Perusahaan yang bisa mengirim PMI ke luar negeri adalah 

Perusahaan tersebut harus terdaftar di Disnaker dan Perusaah yang 

terdaftar harus ada Direkturnya; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; 

e. Saksi A de Charge: Sarwiyem, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sekitar 10 

(sepuluh) tahun karena bertetangga.  

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah TKW 

yang bernama Sutini, tahu tentang Sutini pernah datang ke rumah 

terdakwa diantar oleh seorang laki-laki dengan berboncengan 

sepeda motor; 

-  Bahwa saksi sudah lupa Sutini datang ke rumah terdakwa, kondisi 

Sutini waktu datang ke rumah terdakwa dalam keadaan sehat, Sutini 

ada di rumah terdakwa Agak lama, tapi persisnya saksi lupa, 

pekerjaan Sutini di rumah terdakwa adalah membantu terdakwa;  

-  Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa dagang, karena terdakwa 

punya toko kecil-kecilan, terdakwa mempunyai anak kecil-kecil dan 

punya suami lagi baru 3 bulan, saksi tidak tahu di rumah terdakwa 

ada tulisan yang berkaitan dengan TKW, Saksi tidak tahu bagaimana 

kabar tentang Sutini sekarang ini; 

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukan kepada saksi kalau 

foto tersebut adalah fotonya Sutini, kegiatan Sutini dalam membantu 
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terdakwa, setahu saksi memakaikan pakaian sekolah anak terdakwa, 

aksi tidak tahu Sutini diberangkatkan ke luar negeri oleh terdakwa; 

-  Bahwa Sutini cerita kalau Sutini berminat ke luar negeri, saksi 

sering ke rumah terdakwa kalau anak terdakwa akan sekolah atau 

akan mengaji, saksi 2 (dua) kali sdr.ketemu Sutini; 

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 

f. Saksi A de Charge: Reti Tulasih, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, karena 

bertetangga, terdakwa diajukan dipersidangan Karena ada masalah 

TKW yang bernama Sutini, saksi kenal dengan Sutini karena Sutini 

pernah main ke rumah saksi sambil momong anaknya terdakwa, 

kondisi kesehatannya Sutini saat itu Sutini kelihatan sehat;  

- Bahwa pekerjaan Sutini di rumah terdakwa, setahu saksi jaga 

warungnya terdakwa, pekerjaan terdakwa adalah seorang pedagang 

warung sembako di rumahnya, Sutini di rumahnya terdakwa sekitar 

2-3 bulan, saksi tidak tahu keberaaan Sutini sekarang ini; 

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 

g.  Terdakwa: 

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik 

dan keterangan terdakwa tersebut benar, dalam perkara ini terdakwa 

telah menyalurkan Sutini utuk bekerja di Singapura akan tetapi yang 

bersangkutan kemudian meninggal dunia; 
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-  Bahwa yang membawa Sutini ke rumah terdakwa adalah adalah 

adik kandung Sutini yang bernama Suparno sekitar bulan Desember 

2017, yang dikatakan Suparno pada terdakwa adalah kakaknya ingin 

kerja ke Luar Negeri, pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah 

Tangga, sebelumnya terdakwah pernah membantu orang kerja ke 

Luar Negeri; 

-  Bahwa yang dikatakan Sutini waktu datang yang pertama itu yaitu 

Sutini bilang tidak ada dana, kemudian Sutini pulang, terdakwa 

katakan waktu itu pada Sutini adalah “Ya, nanti saya bantu”; 

kemudian Sutini datang lagi seminggu kemudian dengan membawa 

syarat-syarat antara lain : KTP, Ijazah; 

- Bahwa terdakwa lalu membawa Sutini untuk medical di Klinik 

Cahaya Husada di Jl.Bali Cilacap tapi hasilnya dipending, kemudian 

Sutini terdakwa ajak berobat, 2 minggu kemudian cek lagi dan 

hasilnya fit, hasil medical yang pertama di pending karena Sutini 

masuk angin kemudian Sutini lalu terdakwa bawa ke dokter umum 

di Jl.Lele Cilacap dan 2 minggu medical lagi hasilnya fit; 

- Bahwa selama 2 minggu itu Sutini menunggu di Banjarnegara, 

setelah Sutini fit kemudian Terdakwa minta tolong kepada Biro Jasa 

untuk membuatkan paspor dan setelah paspor jadi terdakwa 

menghubungi agen, selama nunggu visa selama 2 bulan itu, Sutini 

terdakwa titipkan di PJTKI Sekartanjung jal dulu beralamat di 

Jl.Damar sekarang di Jl.Cerme Cilacap untuk diklat; 
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- Bahwa Sutini berangkat ke Singapura pada tanggal 11 April 2018 

dengan diantar oleh sdr.Bagyo ke Bandara Yogya dan setelah 

sampai di Singapura dijemput oleh agen yang bernama Erick, 

setelah nunggu di agen 2 hari lalu dijemput oleh Majikannya, 

kontrak kerja Sutini di Singapura adalah 2 tahun; 

- Bahwa Sutini berada di Singapura 7 bulan dan gaji Sutini setiap 

bulannya adalah 500 dolar Singapura, Sutini pernah kirim gajinya 

ke keluarganya sebesar Rp.2.500.000,00 sebanyak 2 kali, Sutini 

pulang ke Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018, terdakwa 

dikabari oleh Suparno kalau Sutini pulang tapi sakit; 

- Bahwa terdakwa menengok Sutini pada tanggal 30 Oktober 2018, 

waktu itu Sutini akan dikirim dari Puskesmas ke RS Imanuel, Sutini 

meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018, terdakwa 

membantu biaya pengobatan Sutini sebanyak Rp.58 juta; 

- Bahwa cara terdakwa mengurus visa untuk Sutini melalui e.mail, 

terdakwa tidak punya ijin untuk mengirim orang untuk kerja ke Luar 

Negeri, terdakwa sudah mengirim orang kerja ke luar negeri sekitar 

20 orang, fee yang dapat dari pengiriman orang tersebut terdakwa 

memperoleh fee sebanyak Rp 7.000.000,00 - Rp 8.000.000,00, 

terdakwa pernah kerja di Singapura pada tahun 2004; 

- Bahwa yang membuat paspor untuk Sutini adalah Biro Jasa tapi atas 

perintah terdakwa, terdakwa tidak bisa komunikasi dengan Sutini 

waktu menengok di rumah sakit karena tekanan darah Sutini tinggi, 
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terdakwa yang komunikasi dengan agen yang bernama Erick di 

Singapura; 

- Bahwa waktu terdakwa memberangkatkan Sutini ke Singapura, 

tidak meminta ijin pada orang tua Sutini, terdakwa mendapat fee dari 

agen, setelah selesai potongan selama 6 bulan, dalam kasus Sutini, 

terdakwa belum menerima fee dari agen; 

- Bahwa dalam Surat Kelahiran Sutini tahun 1981, sedangkan di 

Paspor tahun 1985, biar majikan tertarik karena masih muda, nama 

biro jasa yang membuat paspor Sutini adalah Mbak Nuri, biaya 

untuk membuat paspor itu adalah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima 

ratus ribu rupiah), terdakwa pinjam uang sebesar Rp 58.000.000,00 

untuk membantu pengobatan Sutini; 

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di 

persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji 

tidak mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum. 

3. Tuntutan 

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan 

pada persidangan pengadilan negeri Cilacap 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 
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dieksploitasi” yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 4 Undang-

Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 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; 
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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; 

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). 

4. Pertimbangan hakim 

Pemenuhan unsur dalam pertimbangan hakim terkait memutus perkara, 

unsur yang ada lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu 

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Setiap Orang; 

2. Membawa warga negara Indonesia keluar negeri; 

3. Dengan maksud untuk dieksplotasi di luar wilayah negara Indonesia; 

1. Unsur setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 

dalam dakwaan Subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur “setiap 

orang” dalam dakwaan Primair yang sudah dipertimbangkan dan terbukti 

menurut Majelis Hakim oleh karena itu mengenai unsur setiap orang tersebut 

Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam 

dakwaan Subsidair dan dianggap telah terpenuhi; 

2. Unsur membawa warga negara Indonesia keluar negeri; Menimbang, bahwa 

yang dimaksud dengan “membawa warga negara Indonesia keluar negeri”dalam 

dakwaan Subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur “membawa warga 

negara Indonesia keluar negeri” dalam dakwaan Primair yang sudah 

dipertimbangkan dan terbukti menurut Majelis Hakim oleh karena itu mengenai 

unsur membawa warga negara Indonesia keluar negeri tersebut Majelis Hakim 

ambil alih sebagai pertimbangan unsur membawa warga negara Indonesia keluar 

negeri dalam dakwaan Subsidair dan dianggap telah terpenuhi; 
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3. Unsur Dengan maksud untuk dieksplotasi di luar wilayah negara Indonesia; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dieksplotasi 

di luar wilayah negara Indonesia”dalam dakwaan Subsidair ini mempunyai 

persamaan dengan unsur “dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara 

Indonesia” dalam dakwaan Primair yang sudah dipertimbangkan dan terbukti 

menurut Majelis Hakim dan oleh karena itu mengenai unsur dengan maksud 

untuk dieksplotasi di wilayah negara Indonesia tersebut Majelis Hakim ambil 

alih sebagai pertimbangan unsur dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah 

negara Indonesia dalam dakwaan Subsidair dan dianggap telah terpenuhi. 

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan, yaitu: 

Keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam 

memberantas tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. 

Keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

tindak pidana tersebut; 

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan; 

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah 

memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

5. Putusan 

Dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut 

Umum, maka membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan 

Primair tersebut. 

Dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah memenuhi unsur Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dengan bunyi pasal 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 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).”  

Kemudian dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah 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 

dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 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, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap 

berada dalam tahanan dan 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. 

Serta membebankan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, 

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

Rupiah). 

C. ANALISIS 

Maraknya kasus perdagangan orang perlu mendapatkan perhatian khusus 

dalam bidang pengaturan hukumnya agar korban TPPO mendapatkan keadilan 

yang sebagaimana mestinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebab tidak 

dicantumkannya restitusi atas meninggalnya korban dalam kasus perdagangan 

orang dalam Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp. Pemberian 

restitusi atau ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya merupakan hal yang 

sering terabaikan, hal ini terjadi karena kurang tegasnya pengaturan hukum dalam 

mengatur pemberian restitusi kepada korban TPPO. Adapun contoh kasus dari 

kekurangtegasan pengaturan tentang pemberian restitusi adalah dalam kasus TPPO 

tidak diwajibkannya pemberian restitusi yang menyebabkan sering tidak 

terdapatnya putusan restitusi dalam kasus serupa, sehingga korban tidak 

mendapatkan hak restitusi seperti yang tampak dalam contoh kasus dalam Perkara 

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp.  
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Pemberian restitusi mengalami beberapa kendala, salah satunya yakni 

merupakan kendala tidak diwajibkannya pemberian restitusi pada korban TPPO 

dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercipta suatu ketidakpastian 

hukum dalam hal pelaksanaannya. Selain itu, penulis melihat adanya suatu 

kelonggaran hukum yaitu jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka 

diganti dengan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang artinya 

pidana kurungan pengganti tersebut dapat ditetapkan kurang dari 1 (satu) tahun 

yang mana menurut penulis kurungan pidana pengganti tersebut cukup singkat atau 

ringan mengingat penderitaan dan kerugian yang telah dialami oleh korban TPPO. 

Dalam hal pengajuan restitusi, yang berhak mengajukan restitusi adalah 

korban, keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau LPSK. Setelah 

berlakunya Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 

Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, terdapat dua 

cara agar korban mendapatkan restitusi yakni pengajuan permohonan restitusi 

sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan permohonan restitusi 

setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi kepada 

Pengadilan selain diajukan juga oleh korban diajukan juga melalui LPSK, penyidik, 

atau penuntut umum sebelum atau setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan 

hukum tetap. 

Apabila permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau 

LPSK akan mengajukan berkas gugatan yang berisi penetapan besarnya ganti rugi 

dari LPSK sebelum berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Jika permohonan 

restitusi diajukan sebelum berkas acara diserahkan, penuntut akan memasukkan 
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permohonan itu ke dalam surat dakwaan, melampirkan berkas permohonan ke 

dalam berkas acara dan menyampaikan salinannya terhadap terdakwa atau 

penasehat hukumnya. Jika korban tidak meminta pemgajuan restitusi dan korban 

dihadirkan sebagai saksi, hakim akan memberitahukan hak restitusi kepada korban. 

Ini dapat diajukan sebelum jaksa mengajukan tuntutan atau setelah keputusan 

pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan tersebut dapat ditarik 

kembali selambat-lambatnya sebelum putusan hakim. Sedangkan, pengajuan dan 

pemeriksaan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan tetap diatur 

dalam Pasal 11 Perma ini. Apabila korban tidak mengajukan permohonan ganti rugi 

dalam suatu proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, maka permohonan 

tersebut dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. Pasal 12 Perma ini menyatakan bahwa permohonan ganti kerugian 

dapat diajukan oleh pemohon secara langsung kepada pengadilan atau melalui 

LPSK. Permohonan akan dilakukan dalam waktu paling lambat 90 hari sejak 

terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Prosedur pelaksanaan restitusi telah diatur dalam Pasal 48 UUPTPPO 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; 
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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. 

(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 retitusi 

yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) 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 perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme 

ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas 

kerugiannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini 
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misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara 

atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan 

penghasilan yang dijanjikan pelaku. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. 

Ayat (5) Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini 

disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ayat (6) 

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah 

restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. 

Ayat (7) Cukup jelas. 

Restitusi untuk korban TPPO atau ahli warisnya diberikan dan dicantumkan 

sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara TPPO yang diatur dalam 

Pasal 48 Ayat (3) UUPTPPO. Inti dari konsep restitusi yaitu merupakan bagian dari 

upaya pemulihan korban, dengan tujuan agar kondisi korban dapat kembali pulih 

walaupun tidak mungkin dapat sepenuhnya kembali seperti semula ketika belum 

terjadi suatu peristiwa TPPO. Ketika korban sudah meninggal dunia maka yang 

akan mendapatkan restitusi ialah ahli warisnya seperti yang telah dicantumkan pada 

ayat (1). Untuk pemberian restitusi sendiri diatur dalam Pasal 48 Ayat (4) 

UUPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan 

putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya pemberian restitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat 

perkara diputus yang termuat pada Pasal 48 Ayat (5) UUPTPPO. Adapun 

pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 
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termuat pada Pasal 48 Ayat (6) UUPTPPO, pemberian restitusi yang dimaksud oleh 

Ayat (6) tersebut merupakan pembayaran yang riil atau dalam bentuk uang dari 

jumlah yang telah ditetapkan dan sebelumnya dititipkan di pengadilan tingkat 

pertama. 

Pelaksaan dari pemberian restitusi selanjutnya diatur dalam Pasal 50 

UUPTPPO yang berbunyi sebagai berikut: 

(1). Dalam hal pelaksanaa 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 sebagimana 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. 

Pasal diatas mengatur tentang pemberian restitusi oleh pelaku kepada 

korban TPPO, yang mana ketika pembayaran ganti rugi atau restitusi tidak 

dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya putusan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang termuat pada Pasal 48 Ayat (6) 

UUPTPPO maka pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pelaku 

TPPO, dalam hal pelaku juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

restitusi kepada korban dalam waktu 14 hari sejak diberikannya surat peringatan 

tersebut maka pengadilan memerinthakan kepada penuntut umum untuk menyita 

dan melelang harta kekayaan dari pelaku guna membayarkan restitusi kepada 

korban. Namun, jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka pembayaran 

restitusi diganti dengan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang 

artinya pidana kurungan pengganti tersebut dapat ditetapkan kurang dari 1 (satu) 

tahun. Dalam hal ini penulis melihat terdapat adanya suatu kelonggaran hukum 

yang berpotensi menjadi kendala terlaksananya pemberian restitusi yaitu jika 

terdakwa tidak membayar dan memilih untuk menjalani tambahan kurungan 

sebagai pengganti restitusi, pengganti restitusi ini dinilai sangat ringan yakni 

maksimum hanya 1 (satu) tahun kurungan dan tidak diatur mengenai masa 

minimum tambahan kurungan pengganti restitusi, dengan demikian kemungkinan 

besar terdakwa akan lebih memilih tambahan kurungan daripada harus 

membayarkan restitusi, karena bisa saja tambahan kurungan untuk pengganti 

restitusi hanya 1 atau 2 bulan saja dengan maksimal tambahan kurungan selama 1 

tahun mengingat tidak adanya pengaturan mengenai masa minimum tambahan 

kurungan sebagai pengganti restitusi. 

Dalam putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp terdakwa sudah mengirim 

orang untuk bekerja ke luar negeri yakni sekitar 20 orang, fee yang telah didapatkan 

dari hasil pengiriman orang-orang tersebut terdakwa mendapatkan fee sebanyak Rp 
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7.000.000,00 - Rp 8.000.000,00. Berdasarkan keterangan saksi parno yang 

merupakan adik korban menyatakan bahwa ketika Sutini berangkat dalam keadaan 

sehat dan pulang dalam keadaan sakit hingga akhirnya meninggal dunia, saksi juga 

menyatakan bahwa didepan rumah terdakwa tidak terdapat papan namanya akan 

tetapi di rumah terdakwa terdapat calon Tenaga Kerja Indonesia, saksi mengetahui 

bahwa terdakwa dapat memberangkatkan TKI yakni dari omongan orang ke orang 

sehingga kasus ini perlu mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap 

masyarakat terkait permasalahan hukum, terutama mengenai hak-hak yang didapat 

sebagai korban tindak pidana. Serta diperlukannya aturan mengenai penuntutan 

restitusi yang tidak hanya mengandalkan dari inisiatif korban sendiri, tetapi pula 

aparat penegak hukum dapat langsung memberikan perlindungan kepada korban 

tindak pidana perdagangan orang tanpa permintaan korban. 

Tindak pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa, dilatar belakangi 

karena kurang memiliki penghasilan yang cukup besar, adanya dorongan atau 

keinginan untuk mendapatkan uang tambahan. Akibat dari perbuatannya itu 

terdakwa harus menanggung hukuman tindak pidana dengan motif dan latar 

belakang sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap kasus serupa perlu dilakukan 

pembinaan, pembimbingan dan pengawasan yang lebih maksimal. Menurut 

penulis, pemberian restitusi lebih baik dan lebih menguntungkan dari pada hanya 

menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa, demi keadilan dan 

kepentingan yang terbaik bagi korban TPPO dan ahli warisnya. Jika dilihat dari sisi 

korban, seringkali korban tidak melaporkan karena korban merasa bahwa mereka 

lebih baik berada dibawah ekploitasi yang disebabkan ada beberapa hal, dalam 
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kasus ini karena korban berada pada jeratan hutang, adapun hutang yang 

dimaksudkan disini ialah untuk biaya keberangkatan korban ke luar negeri sehingga 

korban ditahan sampai hutangnya lunas. 

Akan tetapi dalam kasus ini, menurut penulis JPU kurang cermat dalam 

membuat surat tuntutan karena tidak mencantumkan restitusi dalam surat tuntutan. 

Menurut majelis hakim terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, pemenuhan 

unsur dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara unsur yang ada dalam 

yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan bunyi pasal 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 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).” Unsur-unsurnya adalah: 

a. Unsur setiap orang. 

Unsur “setiap orang” bahwa yang dimaksud setiap orang dalam 

perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan 

diajukan sebagai terdakwa dipersidangan. 

b. Unsur membawa warga negara Indonesia keluar negeri. 
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Unsur yang dimaksud dengan “membawa warga negara Indonesia 

keluar negeri” dalam perkara ini adalah Tindakan membawa warna 

negara Indonesia untuk berangkat atau pergi ke luar negeri. 

c. Unsur dengan maksud untuk dieksplotasi di luar wilayah negara 

Indonesia. 

Unsur yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk diekploitasi 

diluar wilayah negara Indonesia” dalam perkara ini adalah Tindakan 

eksploitasi yang meliputi tindakan dengan atau tanpa persetujuan 

korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil 

maupun immaterial yang dilakukan diluar wilayah negara Indonesia 

atau luar negeri. 

Kemudian dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah 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 dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana 

denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan 
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ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 3(tiga) bulan. 

Menurut penulis, hakim tidak salah dalam menerapkan hukum akan tetapi 

tidak adanya putusan restitusi dinilai kurang memperhatikan hak korban, pasalnya 

restitusi merupakan suatu upaya pemulihan kerugian yang telah dialami oleh 

korban, hakim tidak dapat memberikan putusan restitusi jika tidak termuat dalam 

surat tuntutan yang diajukan oleh JPU dan mengenai lamanya masa hukuman 

yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut penulis hakim tidak salah dalam 

menjatuhkan putusan karena tidak kurang dari ketentuan minimal masa hukuman 

pidana yaitu 3 (tiga) tahun masa hukuman pidana, hanya saja penulis sangat 

menyayangkan dengan tidak adanya putusan restitusi meskipun terdakwa sudah 

menyumbangkan uang sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) akan 

tetapi biaya rs yang ditanggung oleh keluarga korban adalah sebesar Rp. 

100.000.000.00,- (serratus juta rupiah) sehingga keluarga korban masih harus 

menanggung sisa biaya rs korban serta biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh 

keluarga korban selama mengurusi korban dirumah sakit. 

Dari putusan tersebut JPU tampak kurang cermat dalam melihat ketentuan 

lain dalam perkara yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang, hal ini dapat 

dilihat dari tidak adanya tuntutan restitusi sehingga tidak terdapat putusan restitusi, 

dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan dinilai kurang menguntungkan pihak 

korban, hal ini disebabkan karena hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana 

penjara dan denda bagi pelaku serta kurang memperhatikan hak-hak korban. Terkait 

dengan hukuman denda yang nantinya akan jatuh ke kas negara, lebih baik jika 
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denda tersebut diganti dengan restitusi yang mana uang ganti rugi tersebut akan 

diberikan ke ahli waris korban yang dirasa lebih tepat sasaran.  Restitusi atau ganti 

rugi lebih menguntungkan dan meringankan beban korban TPPO atau ahli warisnya 

daripada hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda yang akan masuk ke 

kas negara, karena restitusi merupakan suatu upaya pemulihan kondisi korban agar 

dapat Kembali seperti semula, namun dalam kasus korban sudah meninggal dunia 

putusan restitusi diharapkan dapat meringankan beban dari akibat tindak pidana 

perdagangan orang yang diterima oleh ahli waris korban. 

Adapun kerugian yang diderita oleh korban yakni berupa biaya untuk 

tindakan perawatan medis korban dan penderitaan keluarga korban ketika 

mengurusi korban yang dirawat dirumah sakit hingga korban meninggal dunia serta 

hilangnya nyawa korban. Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang 

harus diganti terdakwa terhadap korban yaitu biaya untuk tindakan perawatan 

medis korban dan penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, 

korban sudah meninggal dunia sehingga menurut pendapat penulis hal yang dapat 

dilakukan dalam pemenuhan hak korban yang paling efektif yakni pemberian 

restitusi kepada ahli waris korban serta pemberian beberapa komponen hak korban 

yang telah disebutkan diatas seperti penggantian biaya perawatan medis dan 

penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 

Selain dari factor jaksa yang tidak mencantumkan tuntutan restitusi, ada 

beberapa factor lain yang menjadi kendala tidak tercantumnya restitusi dalam 

putusan, untuk prosedur restitusi sesuai dengan ketentuan bahwa restitusi ini telah 

dituangkan juga dalam penyidikan, dalam BAP korban berapa yang diminta oleh 
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korban kemudian dihitungkan oleh LPSK, disini jaksa hanya berperan untuk 

menuntut, yang selanjutnya oleh hakim nanti akan mengabulkannya atau tidak. 

Maka, jaksa disini bukan merupakan satu-satunya factor atas tidak tercantumnya 

pemberian restitusi, namun ketika dalam proses penyidikan tidak dituangkan 

mengenai restitusi dan minimnya pemahaman korban mengenai hak restitusi juga 

menjadi factor penghambat. Selain itu perlindungan hak-hak korban diberikan 

terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian 

perlindungan antara LPSK dan Korban. Perlindungan hak-hak korban tersebut 

diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat 

penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan jangka 

waktu dan besaran biaya yang diperlukan khusus untuk pemberian bantuan kepada 

korban pelanggaran HAM berat. 

Permasalahannya adalah LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak 

mempunyai perwakilan di setiap daerah. Selain itu, kewenangan LPSK yang 

sedemikian besar tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk 

dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. 

Meskipun UU PSK memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga 

terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut 

seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan. Hal 

ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal 

terhadap hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang PSK. 
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Menurut penulis, agar restitusi terlaksana sebagaimana mestinya maka 

harus ada inisiatif dari pihak penegak hukum dan korban, karena jika semua pihak 

sadar akan pentingnya pemberian restitusi maka pelaksaan atau penerapannya akan 

lebih mudah. Perlunya pemahaman tentang isu ini terhadap masyarakat harus lebih 

ditekankan lagi dan kesadaran atau inisiatif dari penegak hukum harus lebih 

ditingkatkan kembali sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum secara 

langsung dalam kasus ini berupa restitusi. 


