
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Landasan Operasional 

Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam 

penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut: 

2.1.1.1 Ruang Lingkup Pelaku Bisnis Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dapat dibedakan 

dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranan masing-masing 

dalam trafficking: 

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan; 

2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan; 

3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli 

orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk 

dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.1 

Secara garis besar pelaku trafficking dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) 

bentuk, yaitu: 

1. Secara Internasional: sebagian besar pelaku-pelaku adalah mafia-mafia atau 

geng-geng dari China, Vietnam, Yakusa, Jepang, Meksiko, Amerika Tengah, 

Italia, Rusia dan bekas Negara Uni soviet, yang merupakan sindikat 

terorganisir, Mereka meningkatkan hubungan dalam jaringan lokal untuk 

1Radhika Ceomaeaswarny, Mengenali perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 
Makalah pada Seminar Komnas Perempuan, Surabaya, 2002, Hlm. 5. 
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menyediakan sarana tranportasi, tempat berlindung, tempat lokal, dan 

admisnistrasi/dokumentasi.2 

2. Indonesia: Aktor-aktor dalam perdagangan perempuan di Indonesia, dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Agen perekrut tenaga kerja; dalam hal perekrutan buruh migran 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merupakan lembaga 

besar. Lembaga tersebut di bawah pengawasan Kementerian Tenaga 

Kerja. Untuk memperoleh izin PJTKI harus memperolehnya dari 

Kementerian Tenaga kerja. Ada juga PJTKI yang melakukannya tanpa izin 

dari Kementerian Tenaga Kerja disebabkan karena tingginya dan sulitnya 

biaya untuk memperoleh izin tersebut. Walaupun demikian, sebuah PJTKI 

yang telah mendapat izin tidak menutup kemungkinan terjadinya 

pemalsuan dokumen dan buruh ditipu tentang pekerjaan mereka; 

b. Agen; biasanya wakil dari PJTKI yang ditugaskan untuk merekrut tenaga 

kerja dengan memperoleh bayaran untuk setiap buruh yang direkrutnya. 

Seorang agen biasanya sadar terlibat dalam perdagangan (Trafficking) 

anak dan perempuan ketika dia membohongi orang yang direkrutnya 

mengenai kebenaran dari pekerjaan yang dilakukannya dan gaji yang 

diterima; 

c. Majikan; seorang majikan dapat disebut melakukan tindakan perdagangan, 

jika dia tidak membayar gaji, secara ilegal menyekap buruh ditempat 

kerja, melakukan kekerasan seksual dan fisik terhadap buruh, memaksa 

buruh untuk terus bekerja diluar keinginan mereka serta menahan mereka 

dalam penjeratan utang; 

2Pradjoko Midjari, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: 
Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat, 2002), hlm. 15. 
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d. Pemilik dan Pengelola Rumah Bordir; secara umum untuk bisnis industri 

seks pelakunya antara lain : 

1) Germo dan mucikari (pemilik rumah bordil); germo bertugas 

memberikan fasilitas bagi pekerja seks untuk menjalankan usahanya 

dengan cara menghubungkan pekerja seks dengan pemakai jasa seks 

dengan mendapatkan imbalan sebagian atau lebih besar dari 

penghasilan si pekerja seks sendiri; 

2) Calo, yang bertugas mencari gadis-gadis dari daerah asal, kemudian 

mengirim mereka untuk dipekerjakan ke industri seks; 

3) Sopir taksi, dalam prakteknya sopir taksi berperan dalam memasarkan 

layanan seks dengan memberikan informasi kepada pelanggan tentang 

lokasi, aturan main, jenis layanan yang tersedia dan tarif  layanan seks; 

4) Penjaga keamanan; disetiap lokasi industri seks biasanya terdapat 

penjaga keamanan yang bertugas memberikan perlindungan bagi 

pekerja seks dari pelanggan mereka3. 

Pelaku bisnis tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 

empat kelompok, sebagai berikut: 

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung 

bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang; 

2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan 

perbuatan pidana perdagangan orang; 

3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak 

sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam 

pelaksanaanya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan; 

3 Ibid., 
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4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang 

tertentu namun melakukan penyelahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.4 

Ruang lingkup Pelaku berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, meliputi: 

1. Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur 

yaitu: 

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta 

melakukan perbuatan; 

b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau 

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; 

c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang 

diperhitungkan serta akibat-akibatnya. 

2. Mereka yang membantu tidak pidana: 

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan. 

Adapun lingkup pelaku TPPO menurut UUPTPPO adalah sebagai berikut: 

1. Orang perseorangan 

a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

4 Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam 
UUPTPPO mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, lihat Pasal 13 Ayat (1) UUPTPPO. 
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dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.5 

b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik 

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik 

Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain.6  

c. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah 

Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia.7 

d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan 

sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.8 

e. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar 

negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut 

tereksploitasi.9 

f. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan 

tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.10 

g. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 

tindak pidana perdagangan orang.11 

h. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat 

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.12 

5 Lihat Pasal 2 UUPTPPO 
6 Lihat Pasal 3 UUPTPPO 
7 Lihat Pasal 4 UUPTPPO 
8 Lihat Pasal 5 UUPTPPO 
9 Lihat Pasal 6 UUPTPPO 
10 Lihat Pasal 9 UUPTPPO 
11 Lihat Pasal 10 UUPTPPO 
12 Lihat Pasal 11 UUPTPPO 
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i. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 

perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan 

cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 

mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 

meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil 

tindak pidana perdagangan orang.13 

2. Aparat 

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.14 

3. Korporasi 

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk 

dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik 

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 

lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.15 Dalam 

hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan 

pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.16 

4. Kelompok yang terorganisir 

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang 

terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam 

13 Lihat Pasal 12 UUPTPPO 
14 Lihat Pasal 8 UUPTPPO 
15 Lihat Pasal 13 Ayat (1)  UUPTPPO 
16 Lihat Pasal 13 Ayat (2)  UUPTPPO 
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kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).17 

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari 

organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir, walaupun gambaran ini 

mungkin saja benar dalam sebagaian kasus, banyak pula pelaku perdagangan 

orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan 

terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi 

merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.  

Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok 

pelaku sendiri di dalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku 

perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam 

kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-pihak 

tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja 

Indonesia (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik dan 

pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua dan/atau sanak saudara bahkan 

suami.18 

Dalam penelitian ini berdasarkan 50 kasus TPPO yang diputus pada 

Pengadilan Negeri Batam periode 2014 sampai dengan Mei 2018 ruang lingkup 

pelaku bisnis tindak pidana perdagangan orang adalah Orang perseorangan, yaitu 

setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan 

pidana perdagangan orang. 

17 Lihat Pasal 16 UUPTPPO 
18 Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama 

Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat), hlm.20 
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2.1.1.2 Pengertian Korban 

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, 

mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis,pengertian korban 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

selanjutnya disingkat UUPSK, bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang 

mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana”.19 

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.20 

Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah 

“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, 

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan 

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi 

yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.21 

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat 

19Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
20Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33. 
21Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 108. 
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UUPTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa “korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, 

yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 

 

2.1.1.3 Pengertian Restitusi (Ganti Rugi) 

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau 

yang biasa disebut dengan istilah  reparasi . Hal ini telah berkembang sejak lama 

bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak 

atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya 

bersifat bilateral di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang 

bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktak Versailles (1919) 

setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus 

membayar kepada negara-negara lawannya.22 

 Reparasi berasal dari bahasa Inggris reparation, yang telah berkembang 

sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata reparation 

(Inggris) berasal dari bahasa latin reparare yang masuk melalui bahasa Prancis 

kuno reparer yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. 

Bahasa Inggris modern kata reparation memiliki padanan kata kerja to repair 

yang artinya memperbaiki dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata 

reparation di atas. Padanan lainnya ialah kata repatriation, yang artinya 

merupakan suatu tindakan  mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, 

terlepas tempat tersebut merupakan  tanah kelahirannya atau bukan. Pada 

22 http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf, diakses tanggal 27 September 
2018 
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prinsipnya kata reparation mengacu kepada  upaya pemulihan atau pengembalian 

suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum  terjadinya suatu kerusakan.23 

Ketentuan dalam Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparatioan for Victims of Violations of International Human Rights and 

Humanitarian Law dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi 

yaitu:24 

1. Restitusi; 

2.  Kompensasi; 

3. Rehabilitasi; 

4. Kepuasan ( Satisfaction); 

5. Jaminan Ketidak berulangan (non reccurence). 

Tabel 2.1 
Bentuk Reparasi Korban Menurut Instrumen HAM Internasional25 

No. Hal Bentuknya 
1 Restitusi 

(Restitution) 
1. Haruslah diberikan untuk menegakan kembali, 

sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban 
sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia; 

2. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan 
kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, 
lapangan kerja atau hak milik. 

2 Kompensasi 
(Compensation) 
 

Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan 
yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, 
yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, 
seperti: 
1. Kerusakan fisik dan mental; 
2. Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; 
3. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan; 
4. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan 

23 Ibid., 
24 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan 

Korban, (Jakata: ICW, 2007), hlm. 21. 
25 Ibid., 
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mencari nafkah;  
5. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang 

masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang; 
6. Kerugian terhadap reputasi dan martabat;  
7. Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan 

hukum  atau keahlian untuk memperoleh suatu 
pemulihan; 

8. Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk 
keuntungan yang hilang. 

3 Rehabilitasi 
(Rehabilitation) 

Haruslah disediakan, yang mencakupi: 
1. Pelayanan hukum; 
2. Psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau 

perawatan lainnya; 
3. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi 

(nama baik) korban. 
4 Jaminan kepuasan 

(satisfaction) 
Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan 
bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di 
masa depan dengan mencakupi: 
1. Dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;  
2. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan 

kebenaran sepenuhnya secara terbuka; 
3. Keputusan yang diumumkan demi kepentingan 

korban; 
4. Permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan 

umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan 
tanggung jawab; 

5. Diajukannya ke pengadilan orang-orang yang 
bertanggung jawab atas pelanggaran; 

6. Peringatan dan pemberian hormat kepada para 
korban. 

5 Jaminan 
Ketidakberulangan 
(Non Reccurence) 

1. Dimasukkannya suatu catatan yang akurat 
mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan 
bahan-bahan pendidikan. 

2. Mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara 
seperti: 
a. Memastikan pengendalian sipil yang efektif atas 

militer dan pasukan keamanan 
b. Membatasi yurisdiksi mahkamah militer 
c. Memperkuat kemandirian badan peradilan 
d. Melindungi profesi hukum dan para pekerja hak 

asasi manusia 
e. Memberikan pelatihan hak asasi manusia pada 

semua sektor masyarakat, khususnya kepada 
militer dan pasukan keamanan dan kepada 
pejabat penegak hukum. 
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Sumber: diadopsi dari Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Praktik Kompensasi 
di Indonesia; Sebuah Kajian Awal, Pernerbit Indonesia Corruption Watch (ICW). 
 

Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah 

”Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku 

dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa 

ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-

undangan Agama.26 

 Pada konteks kekinian, pengaturan terkait ganti kerugian dapat ditemukan 

dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1891 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

 Di level Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang restitusi terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak asasi 

Manusia yang berat. 

26 Djoko Prakoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHP, (Jakarta: Bina, 1987), hlm. 16. 
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 Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti 

kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat 

dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang 

terkenal dengan istilah “kompensasi/compensation” dan yang dibayar oleh pelaku 

atau yang dimaknai sebagai restitusi/restitution.27 

Jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban, Sondang Kristine 

berpendapat bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar, 

yakni: kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat 

atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (the 

responsible of the society) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi 

lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar 

oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.28 

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban 

kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu 

perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. 

Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa 

tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini 

tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai 

27 Mardjono Reskodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, 
(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 94. 

28 Sondang Kristine, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 
163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi), Thesis, Program Magister Hukum dan 
Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 72-73. 
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alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat 

perbuatannya) kepada korban.29 

Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, restitusi 

dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemulihan (reparation) yang adil 

terhadap korban dan kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban 

merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses 

yudisial/pengadilan.30 Argumentasi ini tidak berbeda secara substansi dengan 

pengertian korban pelanggaran HAM di mana seseorang tetap dianggap sebagai 

korban, tanpa harus tergantung pada pelakunya berhasil diidentifikasikan atau 

tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak. 

Pasal 1 Angka 13 UUPTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi 

adalah: “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap atas kerugian materiil 

dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.” 

Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa 

restitusi adalah: 

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 
immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang 
berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak 
korban.” 
 

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang 

dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer: 

29 Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Artikel, 
Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 44-45. 

30 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Praktik Kompensasi di Indonesia: Sebuah Kajian 
Awal, (Jakarta: Indonesia Coruption Watch (ICW), 2007), hlm. 20-21. 
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“Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan 

dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban 

masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan 

pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau 

merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.31 

 

2.1.1.4 Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat.32 

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata 

“strafbaarfeit” dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang 

31Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan 
Viktimologi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 40-41. 

32 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana,  Balai Lektur Mahasiswa,  Jakarta, hlm. 
62. 
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Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian 

tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian strafbaarfeit dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti 

istilah strafbaarfeit yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, 

antara lain: 

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku yang 

sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa 

melanggar hukum.33  

2. Menurut P.A.F Lamintang, strafbaarfeit merupakan sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu 

bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku 

person.34 

3. Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang strafbaarfeit 

sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban 

umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang 

pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk 

tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.35 

4. Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan 

keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang 

berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa 

33 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: PT. 
Eresco, 2004), hlm. 1. 

34 P.A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 
2000), hlm. 172. 

35 Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2002), hlm. 91. 
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larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar 

timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.36 

5. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah 

setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan 

hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi 

hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau 

tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin 

keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan 

mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran 

terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.37 

6. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana mengartikan yaitu: 

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman 

sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut”.38 Selanjutnya Moeljatno berpendapat39, bahwa “Perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan 

pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan 

pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelalaian orang,sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 

36 P.A. F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 172. 
37Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Balai Lektur 

Mahasiswa, 2001), hlm. 4. 
38C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 2004), hlm. 77. 
39Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 60. 
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bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”. 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Orang yang melakukan perbutan pidana akan mempertanggung jawabkan 

perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.40 

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai 

berikut:41  

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah 

dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang 

dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: 

Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, 

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki 

barang itu dengan melawan hukum; 

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang 

dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. 

Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya 

seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang; 

40 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2001),  hlm. 22. 

41 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 
hlm. 63. 
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3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan 

dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP); 

4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak 

sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. 

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan; 

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 

orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: 

Pasal 284 KUHP mengenai perzinaan atau Pasal 310 KUHP mengenai 

Penghinaan; 

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 

107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. 

 

2.1.1.5 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

Perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP 

yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang 

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, namun 
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tidak terdapat definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam 

Pasal tersebut sehingga belum dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang 

dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan 

pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah 

umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur 

berarti bahwa hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan 

dewasa dan anak laki-laki yang masih dibawah umur yang mendapatkan 

perlindungan hukum dalam Pasal tersebut, adapun laki-laki dewasa dan anak-anak 

perempuan tidak mendapat pelindungan hukum.42 

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk 

kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan 

orang melalui jeratan hutang. Selain itu, Pasal ini tidak mencantumkan masalah-

masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak 

jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan 

penyekapan. Jadi akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan 

penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di 

lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman 

penjara 0-6 tahun tidak ada ancaman denda dan penyitaan asset.43 

Dengan demikian, dalam praktiknya Pasal-Pasal ini sulit untuk digunakan 

dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan 

penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar 

42 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), hlm. 114. 

43 Ibid., hlm. 114-115. 
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internasional. Pasal 297 KUHP tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai 

unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah 

umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi menjelaskan 

bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya 

terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.44 Hampir sama dengan 

penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan 

perdagangan perempuan adalah perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk 

menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang 

biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang 

maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.45 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap 

baru dalam sistem hukum di Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah ada 

sejak lama. Hal ini dikarenakan UUPTPPO baru muncul dan disahkan pemerintah 

pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. 

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO menyebutkan pengertian tindak pidana 

perdagangan orang yaitu: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

44 R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 
314. 

45 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 188. 

Universitas Internasional Batam 

 

                                                           

Alfi  Ramadania, Penerapan  Pemberian  Restitusi  oleh  Pelaku Bisnis  Perdagangan Orang  kepada  Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam 
UIB repository @2019



40 

 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 

 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan 

orang adalah sebagai berikut:46 

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, 

penempatan dan penerimaan orang. 

2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan 

atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan 

kekuasaan, pemberitahuan penerimaan pembayaran/keuntungan untuk 

memperoleh persetujuan. 

3. Ada tujuan atau maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud 

mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. 

Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 Ayat (2) UUPTPPO 

yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-

unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak 

dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi 

yang timbul.  

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai 

unsur-unsur adalah suatu kelakukan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, 

suatu kelakukan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakukan 

dapat dihukum.47 Jadi dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan 

yang bertentangan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan merekrut, 

46ACILS-IMC-USAID, Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia, 
Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung, hlm. 11. 

47E. Utrecht, Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252. 
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mengirim dan penyerah terimaan dengan kekerasan atau kekuasaan, pemanfaatan 

posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana 

perdagangan orang adanya kesalahan yang digambarkan secara implisit dalam 

rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat terekploitasi orang tersebut 

yang berarti ada maksud untuk mengekploitasi atau berakibat tereksploitasinya 

orang tersebut. 

Selain tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) 

dan Ayat (2), UUPTPPO juga merumuskan beberapa tindak pidana yang 

dikategorikan sebagai TPPO, sebagaimana diuraikan secara sederhana dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.2 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UUPTPPO 

Pasal Uraian Substansi Sanksi 
3 Setiap orang yang 

memasukkan orang ke 
Wilayah Negara 
Republik Indonesia 
dengan maksud untuk 
dieksploitasi di 
wilayah Negara 
republik Indonesia atau 
dieksploitasi di Negara 
lain 

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,- (seraus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 
( enam ratus juta rupiah) 

4 Setiap orang yang 
membawa warga 
Negara Indonesia 
keluar 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) 

5 Setiap orang yang 
melakukan 
pengangkatan anak 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 
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dengan menjanjikan 
sesuatu atau 
memberikan sesuatu 
dengan maksud untuk 
di eksploitasi 

Rp.120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 
( enam ratus juta rupiah 

6 Setiap orang yang 
melakukan pengiriman 
anak ke dalam atau 
keluar negeri dengan 
cara apapun yang 
mengakibatkan anak 
tersebut terekploitasi. 

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) 

7 Ayat 
(1) 

Setiap TPPO  
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 Ayat (2), 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 6 
mengakibatkan korban 
menderita luka berat, 
gangguan jiwa berat, 
penyakit menular 
lainnya yang 
membahayakan 
jiwanya, kehamilan, 
atau terganggu atau 
hilangnya fungsi 
reproduksinya. 

Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat 
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 atau 
dengan kata lain dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.160.000.000,00,- 
(seratus enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta 
rupiah) 

7 Ayat 
(2) 

Setiap TPPO  
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.5.000.000.000,00 ( lima 
milyar rupiah) 

8 Setiap penyelenggara 
negara yang 
menyalahgunakan 
kekuasaan yang 
mengakibatkan 
terjadinya TPPO 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal Pasal 2 , 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 6   

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana  dalam Pasal 2  Pasal 3, Pasal 
4, Pasal 5, dan Pasal 6 atau dengan kata lain 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000,00 
( delapan ratus juta rupiah)  selain itu, dapat 
dikenakan pidana tambahan berupa 
pemberhentian secara tidak hormat dari 
jabatannya. 
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9 Setiap orang yang 
berusaha 
menggerakkan orang 
lain supaya melakukan 
TPPO 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan pidana denda paling sedikit 
Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp.240.000.000,00 ( dua 
ratus empat puluh  juta rupiah) 

10 Setiap orang yang 
membantu atau 
melakukan percobaan 
untuk melakukan 
TPPO. 

Dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2  Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, artinya pelaku 
bermasalah  Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit paling sedikit Rp.120.000.000,00,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 ( enam ratus juta 
rupiah) 

11 Setiap orang yang 
merencanakan atau 
melakukan 
pemufakatan jahat 
untuk untuk 
melakukan TPPO 

Dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2  Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, artinya pelaku 
bermasalah  Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit paling sedikit Rp.120.000.000,00,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 ( enam ratus juta 
rupiah) 

12 Setiap orang yang 
menggunakan atau 
memanfaatkan korban 
TPPO dengan cara 
melakukan 
persetubuhan atau 
perbuatan cabul 
lainnya dengan korban 
TPPO, 
memperkerjakan 
korban TPPO untuk 
meneruskan praktik 
eksploitasi,atau 
mengambil keuntungan 
dari hasil TPPO 

Dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2  Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, artinya pelaku 
bermasalah  Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit paling sedikit Rp.120.000.000,00,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 ( enam ratus juta 
rupiah) 

15 Setiap TPPO dilakukan 
oleh suatu korporasi 

Selain pidana dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 
denda sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2  
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Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, atau 
dengan kata lain untuk pengurus dari suatu 
korporasi bermasalah  Dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit paling sedikit 
Rp.120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 
( enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk 
korporasi dikenai pidana denda paling sedikit 
Rp. 360.000.000,00 ( tiga ratus enam puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.800.000.000,00 ( satu milyar delapan ratus 
juta rupiah ). Korporasi juga dapat dijatuhi 
pidana tambahan berupa: a.pencabutan izin 
usaha;b. perampasan kekayaan hasil tindak 
pidana;c.pencabutan status badan hukum;d. 
pemecatan pengurus;dan/atau pelarangan 
kepada pengurus tersebut untuk mendirikan 
korporasi dalam bidang usaha yang sama. 

16 Setiap TPPO dilakukan 
oleh kelompok yang 
terorganisasi 

Setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang 
terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ditambah 1/3 (sepertiga) atau dengan kata 
lain dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.160.000.000,00,- (seratus enam 
puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta 
rupiah) 

17 Setiap tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, 
dan Pasal 4 dilakukan 
terhadap anak 

Ancaman Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
atau dengan kata lain dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.160.000.000,00,- 
(seratus enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta 
rupiah) 

18 Korban yang 
melakukan tindak 
pidana karena dipaksa 
oleh pelaku TPPO  

Tidak dipidana. 

Sumber: Diolah dari Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
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Pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan Undang-Undang  

KUHP (RUU KUHP) Tahun 2008 terdapat dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana 

Terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, terdiri dari 12 

Paragraf dan 16 Pasal, mengenai TPPO terdapat dalam Pasal 545 yang 

menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan 
orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, 
penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 
kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengekploitasi atau 
perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.”48  
 
Berdasarkan rumusan Pasal di atas terdapat tiga unsur yaitu: 

1. Setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan 

orang; 

2. Dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, 

penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 

kerentanan, atau penjeratan utang; 

3. Untuk tujuan: mengekploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang 

tersebut. 

Maka sebuah perbuatan TPPO dapat terpenuhi bila salah satu dari uraian 

tiga unsur tersebut dilakukan, misalnya, seseorang melakukan perekrutan dengan 

menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitasi, maka 

orang tersebut telah memenuhi Pasal ini. 

48Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 
Tahun 2008. 
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Dalam RUU KUHP Tahun 2008 tidak ditemukan pengertian perekrutan, 

pengiriman, penyerahterimaan, pengertian tersebut ada dalam UUPTPPO, juga 

pengertian penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan posisi kerentanan dan 

penjeratan utang tidak dijelaskan dalam RUU KUHP. Selain itu dalam RUU 

KUHP terdapat unsur tujuan atau maksud dari perdagangan orang adalah 

bertujuan untuk eksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut, namun 

eksploitasi yang merupakan tujuan perdagangan tidak didefinisikan secara jelas. 

Dengan adanya UUPTTPO, maka Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP 

dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 297 KUHP cara melakukan perdagangan 

orang tidak termasuk unsur tindak pidana, tetapi cara melakukan tindak pidana 

perdagangan orang dalam UUPTPPO  merupakan unsur dari tindak pidana 

perdagangan orang, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, 

penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 

kerentanan atau penjeratan hutang. 

 

2.1.2 Landasan Konsepsional 

2.1.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Pasal 26.  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.  Peranan saksi dalam 

setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat 

mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi 

dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah putusan 
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hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku 

hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati 

hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum 

karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil 

resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.49 

Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat keamanan sering kali 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, karena 

ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak 

pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan 

keamanan.50 

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban 

dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang 

memadai secara hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya 

kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak 

bersedia untuk memberitakan informasi kesaksiannya pada pihak yang 

berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal 

ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi 

bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara 

lain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan 

yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah 

tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, 

butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya 

49 Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban Dalam 
Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 1.  

50 Ibid., hlm. 169. 
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atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau 

memberikan kesaksian di pengadilan.51 

Dampak dari permasalahan tersebut akan  sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan 

salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh 

karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga 

akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak 

manapun.52 

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum  (equality before the law) 

yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses 

peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi 

muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban meliputi: 

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban; 

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 

3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 

4. Ketentuan pidana.53 

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:54 

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini berarti 

perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. 

51 Ibid., hlm. 173. 
52 Ibid., hlm. 174. 
53 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, I. Umum. 
54Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 

1992), hlm. 78. 
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2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas 

penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik 

dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau 

rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi 

seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan 

sebagainya. 

2.1.2.2 Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Orang  

Setiap manusia disamping sebagai mahluk pribadi juga sebagai mahluk 

sosial. Manusia sebagai mahluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat 

ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan 

bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya 

dan juga dapat menyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang 

dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu 

masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya 

adalah anggota masyarakat itu sendiri. 

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat 

cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara 

kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan 

pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-

sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu 

terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku 

kejahatan. 
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Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti 

sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat 

dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-

faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan. 

Masalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial  

terus mengalami peningkatan. Kerapkali Anak-anak dijadikan komoditas 

perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa 

depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan 

prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup memberi 

sanksi (hukuman) yang tegas bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-

sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau 

pelacuran  dapat dikategorikan ke dalam dua factor yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern.55 

1. Faktor Intern 

a. Faktor Individual 

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu 

atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, karena manusia pada 

dasarnya mahluk sosial, mahluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi 

dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu 

kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. 

Setiap orang memiliki kepribadian dan karateristik tingkah laku yang berbeda 

satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku 

55 Francis T. Miko, Perdagangan Wanita dan Anak-anak, Artikel, Jakarta: Progressia, 
hlm. 3-12. 

Universitas Internasional Batam 

 

                                                           

Alfi  Ramadania, Penerapan  Pemberian  Restitusi  oleh  Pelaku Bisnis  Perdagangan Orang  kepada  Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam 
UIB repository @2019



51 

 

seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang 

tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapat 

penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang 

bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan 

dalam masyarakat. 

Dalam perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, 

terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak 

semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan 

persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Meningkatnya 

perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini, cenderung anak 

tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih 

menggunakan emosinya sehingga anak- anak ini terjebak dalam lingkaran 

prostitusi atau pelacuran. 

Disamping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan 

adanya keinginan pada diri orang itu sendiri untuk memperoleh atau 

mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati di 

dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini 

yang pada akhirnya membawanya ke dalam kehancuran masa depan. 

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki korban 

perdagangan ini, sehingga dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun 

paksaan, baik dari kerabat terdekatnya untuk dijerumuskan ke dalam dunia 

prostitusi atau pelacuran. Hal ini sangat menyakitkan bagi korban itu sendiri 

telah berada di dalamnya, disamping itu diperlukan pula waktu yang cukup 

lama untuk membebaskan anak itu dari trauma yang dirasakannya. Dengan 
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demikian faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikiran (nalar) dan 

adanya hasrat atau keinginan untuk memperolah uang yang banyak sehingga 

terpengaruh dengan janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu 

faktor pendorong orang dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk 

tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut. 

b. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat 

menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan 

ekonomi maka sebagian korban dijadikan pelacur. Dijadikannya korban 

sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga 

kebutuhan yang dinginkan terpenuhi. 

Disamping itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua maupun 

orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan 

sangat mudahnya menjual korban yang pada dasarnya dalam kondisi lemah 

kepada trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan 

tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan korban 

itu sendiri. Dengan demikian, karena keadaan yang tidak memuaskan bagi 

keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang 

begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya 

perdagangan orang yang dijadikan pelacur. 

c. Faktor Keluarga 

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan 

pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak 

seorang anakpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi 
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keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang memengaruhi 

perkembangan anak.56 Di dalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah 

sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap 

anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di 

sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi 

yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat pada 

tawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar. Disamping itu, 

ketidaktahuan dari orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus 

dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering terjadi pelanggaran 

terhadap hak-hak anak itu sendiri tentang cara-cara mendidik anak yang baik. 

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak 

melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-

temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, 

apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga 

membuat anak mengalami ”broken home”. Faktor lain didalam keluarga yang 

dapat mendorong anak menajdi korban perdagangan untuk prostitusi atau 

pelacuran adalah penerapan disiplin didalam keluarga itu sendiri. 

Kurangnya kedisplinan dalam keluarga disebabkan oleh : 

a. Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisplinan; 

b. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat 

lemahnya disiplin; 

c. Kurangnya disiplin karena tidak ada orang tua; 

56Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1999),  hlm. 59. 
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d. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya; 

e. Karena penerapan kedisplinan yang kurang ketat; 

f. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih saying terhadap anak kurang 

merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan didalam rumah 

tangga.57 

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting 

untuk dicermati. Adanya ketidak patuhan terhadap orang tua membuat anak 

ini tidak lagi memperhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya, 

sehingga anak itu bertindak dan berprilaku hanya berdasarkan emosionalnya 

semata. Hal ini yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran 

perdagangan untuk dijadikan pelacur, dan hal ini tidak pernah di inginkan oleh 

anak tersebut. 

Dengan demikian betapa besar pengaruh factor keluarga atas diri anak 

dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang 

seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan 

agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau 

pelacuran. 

d. Faktor Pendidikan 

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak untuk tujuan 

prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku 

itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan 

sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan 

atau mengurangi  bertindak irasional. 

57 Sulaiman Zuhdi Manik at.all. Op.Cit., hlm.37. 
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Didalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai 

mahluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu didalam 

pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman 

yang didapatnya didalam keluarga turut pula menentukan cara-cara  

bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga 

berlansung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada 

umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung 

secara tidak wajar pula. 

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi 

korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umunya 

pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun 

pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua 

menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi 

perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan 

kemampuan pendidikan disekolah terbatas. Disamping itu kurangnya 

pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap 

diri anak. 

Di bidang pendidikan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Sukernas) tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 

10 tahun ke atas, belum atau tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah, 

32.4% tamat sekolah dasar dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 tahun 

dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP 
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dengan alasan tidak mampu dalam pembiayaan.58Dari data tersebut jelas 

terlihat begitu riskannya dunia pendidikan bagi anak-anak karena adanya 

keterbatasan biaya. Hal demikian inilah yang nantinya meningkatkan anak 

sebagai korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. 

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga 

merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan 

prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan 

pengetahuan tentang ke agamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri 

anak tersebut dalam mengendalikan dirinya,dan lebih memudahkan trafficking 

untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur. 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor Lingkungan 

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan 

dengan masyrakat sekitar, Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung 

atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala 

keperluannya harus selalu membutuhkan orang lain, 

Di dalam masyarakat, seseorang itu harus menaati segala peraturan 

yang hidup didalam masyarakat termasuk norma hukum yang berlaku. 

Ditengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan 

manaati hukum tersebut dan di kelilingi oleh mereka yang tidak menaati 

hukum. 

58Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak. 
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Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk 

tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan 

lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya 

berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari 

lingkungan keluarga kaya. 

Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh oleh 

lingkungan yang bersifat materialisme maupun komsumtif. Anak untuk 

memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan 

menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga 

anak itu menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada 

umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari trafficking 

untuk merekrut korbannya.59 

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebuit dengan masyarakat 

sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang 

korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial 

yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan 

berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya 

teknologi serta perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum mapun 

adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif 

dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang 

tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk 

kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau 

pelacuran sebagaimana yang sering terjadi. 

59Ibid., hlm. 37. 
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b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran 

sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang menghawatirkan. Akan tetapi 

pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap 

persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan 

masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap 

manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah 

perdagangan anak sangat kurang didalam masyarakat. Kurangnya pemahaman 

ini terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan). 

Disamping lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak ini, 

produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian 

terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di 

Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah 

perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak 

spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini, sehingga 

tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan 

prostitusi atau pelacuran (trafficking on woman and children), dan membawa 

akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya 

ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata 

rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau 

pelacuran. 
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Disamping faktor di atas, juga faktor-faktor lain yang memengaruhi dalam 

kaitannya dengan perdagangan anak diantaranya : 

1. Perkawinan usia muda 

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti 

sekolah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada 

usia muda. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 (enam belas) 

tahun atau lebih muda dari itu asalkan di izinkan oleh orang tua dan disahkan 

oleh kantor catatan sipil. 

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, karena 

perkawinan beresiko tinggi, terutama ketika di ikuti dengan kehamilan. Secara 

sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami 

banyak kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang  

anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini 

menghalangi untuk memasuki system pendidikan formal apabila ia 

mengingkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak 

perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi 

menjadi tanggungan orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, 

orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah atau 

menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah 

dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota 

besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk 

bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai 
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keterampilan atau ijasah yang memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang 

layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau 

pelacuran.60 

2. Konflik sosial  

Dewasa ini Indonesia berada dalam masa transisi politik yang pernah 

bergejolak dari Pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintah 

yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial 

politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka 

sendiri dan banyak anak-anak yang menderita akibat konflik ini. Dijelaskan 

juga oleh Salma Savitri dan Andi (Aktivis Komnas Perempuan) bahwa 

perdagangan perempuan dan anak-anak diakibatkan oleh banyaknya 

pengungsi akibat politik. 

Dari uraian faktor-faktor tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk 

mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak, maka harus dilihat 

faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap 

anak, dalam hal ini berupa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau 

pelacuran. Faktor-faktor tersebut di atas sangatlah berpengaruh bagi 

masyarakat, masih banyak yang belum memahami masalah perdagangan 

terhadap anak beserta akibat yang ditimbulkannya, disadari atau tidak disadari 

oleh masyarakat itu bahwa yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan 

prostitusi atau pelacuran itu adalah anak-anak mereka sendiri. 

 

60 Ibid., hlm. 27. 
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3. Kekerasan yang dapat Dialami Anak 

a. Kekerasan fisik 

1) Pemukulan/penganiayaan oleh papi/mami bila tidak menurut segala 

perintah papi/mami atau teman sekamar atau satu barak, body guard 

lokalisasi atau pemakai/pria yang mem-booking. 

2) Disekap dibarak-barak atau lokalisasi, tanpa boleh keluar dan dengan 

system pengamanan sangat ketat, bila ketahuan keluar akan disiksa 

seperti dipukul, digunduli, dan lain-lain. 

3) Korban yang hamil dimarahi/dipukuli karena dianggap tak mampu 

menjaga kesehatan dan tidak dapat mencegah kehamilan, sedangkan 

keberadaan bayi yang dilahirkan tidak jelas. 

4) Dipaksa mengkomsumsi/penyalur minuman keras dan atau narkotika. 

b. Kekerasan Seksual 

1) Diperkosa oleh kolektor terlebih dahulu sebelum berangkat atau di 

lokalisasi. 

2) Dipaksa berada diruang etalase (ruang kaca) dengan pakaian dan gaya 

seseronok mungkin, hingga tamu yang akan datang dapat melihat 

mereka untuk memilih. 

3) Dipaksa melayani tamu, bahkan ada korban dalam keadaan menstruasi 

pun dipaksa melayani tamu. 

 

2.1.2.3 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang 
Perdagangan Orang 
 

Sebelum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang 
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berbunyi perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.Hanya Pasal ini yang secara khusus 

menyebutkan perdagangan orang walaupun hal itu pun masih sangat tidak lengkap 

dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. 

Secara makna Pasal-Pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi. Dalam 

RUU KUHP dimunculkan kembali dimana perbuatan pidana yang disebut dengan 

perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana 

perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, Pasal 526 dengan Pasal 541 tentang Perdagangan Orang. 

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang 

mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan 

untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang 

baru yaitu: perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak 

diluar hukum. Perbudakan dan Penghambaan modern dalam bentuk perdagangan 

orang menjadi semakin banyak dalam wujud terselubung dan illegal;membujuk, 

merayu, menipu, mengancam, menculik , menggunakan kekerasan verbal dan 

fisik atau memanfaatkan posisi kerentanan kepada kelompok rentan dan beresiko 

untuk direkrut dan dibawa baik di daerah antara dalam negeri atau keluar negeri, 

untuk dipindah tangankan dan diperjual belikan guna dipekerjakan diluar 

kemauannya. Seperti pekerja seks atau eksploitasi seksual termasuk phaedophili, 

buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, penjualan anak, penjualan organ 

tubuh, pengantin pesanan serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. 
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Terangkatnya isu perdagangan orang pada awalnya hanya di fokuskan 

pada perdagangan perempuan walaupun pada kenyataannya yang menjadi korban 

perdagangan bukan hanya perempuan saja tetatpi juga laki-laki dan anak-anak. 

Pelaku perdagangan orang yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi 

lintas batas negara dengan sangat halus menjerat korban, tetapi dengan sangat 

kejam mengeksploitasikan dengan berbagai cara, sehingga korban menjadi tidak 

berdaya untuk membebaskan diri. 

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai 

hak asasi manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih 

jauh keberadaanya. Secara Hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa 

perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang 

atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia sedangkan Ayat (2) 

menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, 

perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang. 

Menurut Undang- undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM 

termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan 

kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 

serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. 

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal diatas adalah serangan yang 

meluas atau sistematis, yang diketahuinya, ditujukan secara langsung terhadap 

Universitas Internasional Batam 

 
Alfi  Ramadania, Penerapan  Pemberian  Restitusi  oleh  Pelaku Bisnis  Perdagangan Orang  kepada  Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam 
UIB repository @2019



64 

 

penduduk sipil. Kejahatan Perdagangan orang memenuhi ketiga unsur tersebut. 

Perdagangan manusia dilakukan oleh organisasi kejahatan yang terorganisir 

kejahatan yang diorganisir secara sistematis dan professional dan dilakukan 

dengan sengaja serta merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap  

penduduk sipil sebagai lanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi 

yang melakukan kejahatan perdagangan orang. 

Berdasarkan Pasal 9 tersebut disebutkan bahwa salah satu jenis kejahatan 

manusia berupa perbudakan. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbudakan dalam ketentuan ini 

termasuk perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak. 

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang 

Pengadilan HAM menunjukan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti 

perkembangan kejahatan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat. 

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 83 menyebutkan” Setiap anak yang diperdagangkan, menjual atau 

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dipidana dengan pidana 15 

tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling 

sedikit 60 juta rupiah” 

Pasal ini melarang memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri 

sendiri atau untuk dijual. Undang-Undang ini cukup dapat mengakomodasi 

perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi 

sama dengan KUHP, Undang-Undang ini tidak cukup merinci apa yang dimaksud 

dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjual belikan. 
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Undang- Undang ini menerapkan sanksi yang lebih berat dibandikan dengan 

KUHP. Jika dalam KUHP ancaman hukuman 0-6 tahun penjara, sedangkan 

Undang-Undang perlindungan anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan 

anak dengan 3 sampai 15 yahun penjara dan denda 60 juta sampai 300 juta rupiah. 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan 

perdagangan orang selain yang ditentukan dalam KUHP diantaranya juga 

sebagaimana ditentukan  dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia juga Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan untuk perdagangan anak. 

Setelah melihat beberapa peraturan perundangn-undangan nasional yang 

berlaku pada saat ini, ternyata masih dirasakan belum secara komprehensif dan 

memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, 

penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang utamanya 

perlindungan terhadap korban. Disisi lain, harus dihadapkan dengan praktik-

praktik perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah Negara, 

keterbatasan jangkauan hukum yang ada telah menjadi permasalahan tersendiri 

yang perlu dicari solusinya. Terutama dalam menentukan unsur-unsur perbuatan 

atau jenis tindakan kejahatan perdagangan orang dan ketentuan- ketentuaqn 

terhadap kerja sama internasional dalam proses pidananya. Hal demikian 

dibutukan pengaturan yang bisa secara komperehensif untuk mengatasinya 

dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan Negara serta 

kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat internasional. 
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Selain itu, Indonesia telah menandatangani UN Convention Trannational 

Organized Crimes beserta protokolnya yaitu Protokol to Prevent, Suppress an 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women an Children, dan Protokol 

Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,pada desember 2000 di 

Palermo itali, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi 

hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia 

bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan 

orang. 

Dalam undang-undang perdagangan orang terdapat kemajuan karena 

ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga 

maksimal, serta korban juga berhak mendapat kompensasi (dari Negara) dan 

restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang-undang ini juga memberikan peluang 

adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi 

maupun pelapor. Disamping itu, dikenal juga pemberatan hukuman pada kasus 

perdagangan orang sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal lain 

adalah peran masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya korban tindak 

pidana perdagangan orang dan diwujudkan dengan tindakan memberikan 

informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang. 

 

2.1.2.4 Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang 

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan 

tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk 

mewujudkan langkah langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan 
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pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana 

perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu 

wilayah negara melainkan juga antar negara. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerjasama internasional dalam 

bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama 

teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen 

Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, 

Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya 

Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah 

Indonesia.61 

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia,maka bukanlah hal yang 

mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses 

yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu 

upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua 

pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan 

maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.62 

 Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi 

warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif 

61 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum. 

 62 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertan  Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 627.   
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pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat 

kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.63 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur Pencegahan Dan 

Penanganan. Pasal 56: 

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini 

mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 

Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan: 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib 
mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.  

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, 
kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan 
dan penanganan masalah perdagangan orang.   
 
 

2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan korban tindak pidana 

perdagangan orang terdapat dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk 

dan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: 

Pasal 27 : (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan; 

Pasal 28B : (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berjak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi;64 

Pasal 28D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;65 

63 R.E.,Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, (Jakarta: PT. Pustaka 
Utama Grafiti, 2000), hlm. 319. 

64 Perubahan Kedua, tanggal 18 Agustus 2000 
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Pasal 28I : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun;66 

   (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;67 

   (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;68 

   (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan 
prinsip negara  hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.69 

 

2.1.3.2 Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan 
 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on 

the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women), Disahkan di 

Jakarta pada tanggal 24Juli 1984 oleh Presiden Soeharto, Diundangkan pada 

tanggal 24Juli 1984 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277. Teridiri dari 2 

Pasal. 

65Ibid., 
66Ibid., 
67Ibid., 
68Ibid., 
69Ibid., 
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2.1.3.3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden 

Bacharuddin Jusuf Habibie, diundangkan pada tanggal 23 September 1999  di 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Terdiri dari XI BAB, 106 

Pasal. 

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap 

korban TPPO sebagai berikut: 

Pasal 2 : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 
dilindungi,  dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan. 

Pasal 3 : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 
yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 
persaudaraan.  

(2)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama di depan hukum.  

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 

Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun.  

Pasal 5 : (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.  

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.  
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(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya. 

Pasal 17 : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 
proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 
acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang 
jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 

Pasal 71 : Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 
Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum 
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 72 : Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif 
dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan negara, dan bidang lain. 

 

2.1.3.4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 

2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 11 

Agustus 2006  di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Terdiri dari VII 

BAB, 46 Pasal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 

17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada 

tanggal 17 Oktober 2014 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602. 

Teridiri dari II Pasal. 
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Ketentuan yang mengatur tentang pemberian Restitusi oleh pelaku bisnis 

yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam 

BAB II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, Pasal 7 sebagai berikut: 

Pasal 1 : Angka 11 : Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. 

Pasal 7 : (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: 
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat; 
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung 

jawab pelaku tindak pidana. 
  (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh 

pengadilan. 
  (3) Salinan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi 

dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 7A : (1) 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. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan LPSK. 

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap melalui LPSK. 

(4) 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. 

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK 
dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat 
penetapan. 

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi 
diberikan kepada Keluarga Korban  yang merupakan ahli waris 
Korban. 

Pasal 7B : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian 
Kompensasi dan Restitusi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 
Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 
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2.1.3.5 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Disahkan di Jakarta pada 

tanggal 19 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan 

pada tanggal 19 April 2007  di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. 

Teridiri dari IX BAB, 67 Pasal. 

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian Restitusi oleh pelaku bisnis 

yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam 

BAB V tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48 sampai dengan 50, 

sebagai berikut: 

Pasal 1 :  Angka 13 : Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang 
dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil 
yang diderita korban dan/atau ahli warisnya.  

Pasal 48 : (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya 
berhak memperoleh restitusi.70 

  (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti 
kerugian atas: 

70 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. 
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a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
b. penderitaan; 
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

dan/atau 
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan 

orang.71 
  (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar 

putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan 
orang. 

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

  (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dititipkan 
terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.72 

  (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.73 

  (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding 
atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar 
uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang 
bersangkutan. 

Pasal 49 : (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua 
pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti 
pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. 

  (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan 
pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan. 

  (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada 
korban atau ahli warisnya. 

Pasal 50 : (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban 
tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), korban atau ahli warisnya 
memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. 

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

71 Penjelasan Pasal 48 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. 

72 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. 

73 Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi 
yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. 
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segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban 
atau ahli warisnya. 

  (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan 
memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan 
terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. 

  (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai 
pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 

 

2.1.3.6 Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi 
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Presiden Joko Widodo, 

diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018 di Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6184. Terdiri dari V BAB, 49 Pasal. 

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian restitusi oleh pelaku bisnis 

yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam 

BAB II tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, Bagian Kedua tentang 

Pemberian Restitusi, sebagaimana Pasal-Pasal sebagai berikut: 

Pasal 19 : (1) 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. 

(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya. 

Pasal 20 : (1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah putusan pengadilan74 yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap melalui LPSK. 

74 Penjelasan Pasal 20 Ayat (1), Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ketentuan ini, 
antara lain, pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, atau pengadilan militer. 
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(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan 
pengadilan 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 
dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan 
untuk mendapat penetapan. 

 
 
2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan pemberian restitusi 

oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO) di Kota Batam, antara lain sebagai berikut: 

1. Dian Eka Putri Ismail, dengan judul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)” dengan lokasi penelitian 

di Pengadilan Negeri Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hakim 

sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian 

restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan perlindungan secara serius 

bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa. 

2. Greufid Katimpali, dengan judul “Restitusi Terhadap Korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang”. Hasil penelitian menunjukkan Restitusi 

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang  

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang 
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dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil 

yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud 

berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau 

penghasilan;penderitaan;biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau 

psikologis;dan/ataukerugian lain yang diderita korban sebagai akibat 

perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan 

putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 

(empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana dapat dititipkan 

terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.  Dalam hal pelaku 

diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim 

memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan 

dikembalikan kepada yang bersangkutan. 

Kedua penelitian tersebut di atas tidak menjabarkan permasalahan yuridis 

yang dihadapi penegak hukum dalam membebankan restitusi dan tidak membahas 

secara detail mengenai solusi agar restitusi dapat diberikan kepada korban TPPO. 

 

2.2 Landasan Teori 

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan 

pengarahan kepada penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan 

yang dirumuskan, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya 

permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:  
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2.2.1 Teori Perlindungan Hukum oleh Philiphus M. Hadjon 

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat 

berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi 

perlindungan terhadap orang yang lemah.75 Menurut Sudikno Mertokusumo, yang 

dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang 

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi 

setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, 

dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan 

bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.76 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan 

dalam rangka melindungi subjek-subjek hukum dengan norma-norma atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan pelaksanaannya 

dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 

Menurut Philiphus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan 

Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat 

manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan 

dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang 

75 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986), hlm. 600. 

76 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 
1991), hlm. 38. 
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menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan 

bersama.77 

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, 

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep 

Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai 

kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.78 

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan 

eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya 

sebagai individu, hal tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi 

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep 

ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi 

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak 

77 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina 
Ilmu, 1987), hlm. 84. 

78 Ibid., hlm. 38. 

Universitas Internasional Batam 

 

                                                           

Alfi  Ramadania, Penerapan  Pemberian  Restitusi  oleh  Pelaku Bisnis  Perdagangan Orang  kepada  Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam 
UIB repository @2019



80 

 

sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai 

melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. 

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu : 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan 

hukum preventif. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 
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tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan 

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

 

2.2.2 Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 

kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas 

dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.79 Ketika berbicara 

sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur 

sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum 

ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan 

dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.80  

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum 

memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan 

kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan 

yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum 

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang 

79 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet. Ketiga, (Bandung: Citra 
Aditya, 201), hlm. 67. 

80 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, Edsis Pertama, Cet. Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm..375 
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maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat 

berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang 

tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi 

hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah 

indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum 

merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup”.81 

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas 

hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk 

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada 

masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut 

menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara 

lain sebagai berikut:82 

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang; 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

81 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung:Remaja Karya, 
1985), hlm.7 

82 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan 
Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42. 
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kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 

berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada 

hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, 

namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola 

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum; 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme 

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:  

a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 

b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya; dan 

c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun 

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum 

materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara 
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sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat 

diwujudkan secara nyata. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan 

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 

wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas 

yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. 

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang dilarang. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal 

pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan 

hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik 

undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan 

oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan 

oleh masyarakat luas. 

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku 

hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada 

tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.83 

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat 

penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan 

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum 

jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.84 

83 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 
1982), hlm.115. 

84 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit, 
hlm.9. 
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