
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a.i.1.a.A. Kesimpulan 

1.    Penerapan hokum bagi terdakwa tindak pidana perdagangan orang

atau  human  trafficking  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Batam

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

tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan

Orang

Kasus  Flamboyan Massage yang melibatkan anak dan perempuan

menjadi korban dalam putusan No.712/PID/2015 PN.BTM hanya dikenakan

pasal 296 KUHP tentang mucikari.  Hakikatnya  terdakwa dapat dikenakan

pasal berlapis yakni pasal 2 dan 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan pasal 76 huruf I Undang-

undang  Nomor  35  tahun  2014  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23

tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo 296 KUHP. Hal ini  berdasarkan

analisa penulis dan kesaksian  terdakwa dalam sidang di pengadilan negeri

bahwa terdakwalah yang merekrut, menampung dan mengeksploitasi empat

orang anak untuk eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Namun keterangan

terdakwa  dan  keterangan  para  saksi   di  muka  sidang  tidaklah  dijadikan

pertimbangan  hakim  untuk  mencapai  kepastian  hukum  dan

pertanggungjawaban pidana   atas  delik  Pidana  bagi  pelaku Tindak Pidana

Perdagangan Orang. 

Sehingga keputusan  No.712/PID/2015 PN.BTM tidak merefleksikan

prinsip   hukum  yang  hakiki  yakni  adanya  kepastian,  keadilan,  dan

kemanfaatan. 
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a.i.2. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang atau Human

Trafficking dalam bentuk restitusi berdasarkan putusan Pengadilan

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

Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Perdagangan Orang

Hak  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  tidaklah  termuat

dalam   BAP  (Berkas  Acara  Pemeriksaan),  penuntutan,  maupun  putusan

pengadilan  negeri  Klas  1a   putusan  No.  712/PID/2015  PN.BTM  yang

mencantumkan  hak  Restitusi  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang-

undang TPPO yakni dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemeberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengingat restitusi adalah  prinsip pemulihan dalam keadaan semula

(restutio  in  integram)  dan  merupakan salah  satu  upaya  penganggulangan

yang efektif untuk  dikembalikan kondisi  semula sebelum  kejahatan terjadi

meski  didasari bahwa  tidak akan mungkin  korban kembali  pada kondisi

semula  dikarenakan   korban  PTTPO  sebagai  pihak  yang   menderita  dan

dirugikan  sebagai akibat pelanggaran  hukum pidana.

Selanjutnya  dalam  mekanisme  perlindungan  hukum  bagi  korban

tindak pidana perdagangan orang  dalam  No. 712/PID/2015 PN.BTM tidak

mengatur  tentang hal  tersebut   karena  pada   tahap  penyidikan di  tingkat

kepolisian   (BAP)  hingga   tingkat   pemeriksaan  di  persidangan  penyidik

tidak mempertegas klausula  mengenai permohonan restitusi  untuk korban
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PTTPO  sehingga  restitusi   tidak  menjadi  satu  kesatuan  yang  dapat

dipertimbangkan  oleh  Hakim  di  persidangan.  Sementara   korban  telah

menyatakan tegas bahwa ada kerugiaan yang dialami oleh para korban.  

Dengan demikian berdasarkan  yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R.

Kranenburg tentang kesejahteraan, keadilan itu berlaku bagi seluruh rakyat

hakikatnya  tidak  dapat  dirasakan  oleh   para  korban  Tindak  Pidana

Perdagangan  Orang  yang  termuat  dalam  putusan   Nomor.  712/PID/2015

PN.BTM karena di dalamnya tidak memuat Hak Korban untuk mendapatkan

Restitusi. 

B. Keterbatasan

Dalam  menyusun  penilitian  dalam  skripsi  ini,  peneliti  menemui

beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan  waktu,  mengingat  penulis  adalah  seorag  pekerja  dengan

jam kerja yang tidak terbatas maka penulis sangat sulit untuk membagi

waktu  untuk  menyelesaikan laporan  hasil  penelitian  ini  dalam waktu

yang  cepat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Selanjutnya  terkait teknis/proses  penilitian yang dilakukan oleh penulis

maka   hambatan  yang  sinifikan  adalah  pada  saat   penulis  melakukan

wawancara   ke  kepolisian,  dan  kejaksaan.  Karena  penulis  harus

menyesuaikan dengan jadwal  narasumber. 

C. Rekomendasi
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Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  dan  sebagai  jawaban  atas

permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jaksa dan hakim dapat

meningkatkan  kualitas  APH  terkait  penyidikan,  penuntutan,

persidangan dan fungsi pengawasan dalam hal menentukan  terjadinya

suatu  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  dan  perempuan  yang

diperdagangkan  dengan  mencantumkan  poin  hak-hak  bagi  korban

PTTPO  secara  tegas,  dan  jelas  dalam  BAP  dan  menjadikan

pertimbangan  keterangan  saksi  korban  dan  keterangan  terdakwa

sebagai  sebuah satu kesatuan   yang memiliki nilai pembuktian yang

cukup di persidangan. Hakim selaku upaya akhir dari proses  sebaiknya

dapat  mengadili  seorang  terdakwa  dengan  tetap  mempertimbangkan

pemenuhan hak yang melekat pada korban dalam bentuk restitusi bagi

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  yang tidak hanya  meliputi

pidana pokoknya saja tapi diiringi oleh pidana tambahan.

2. Pemerintah daerah, dalam hal ini wajib membuat kebijakan, program,

dan  melakukan  pengawasan/mengawal  pelaksanaan  produk  hukum

dalam rangka  pelaksanaan  perlindungan  perempuan  dan  anak  dalam

rangka mengurangi angka kekerasan bagi perempuan terutama anak di

kota  maka dengan itu  pemerintah daerah  harus   segera membentuk

KPPAD (Komisi Pengawasan  dan Perlindungan Anak Daerah)  kota

Batam sesuai dengan amanat Perda perlindungan anak Nomor 2 Tahun

2016 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak Kota Batam. 
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3. KPPAD Kota Batam  perlu adanya peningkatan layanan  pengaduan dan

penjangkauan yang tidak  hanya  di  wilayah  kota   Batam saja  terkait

laporan  kekerasan  anak  tapi  di  berbagai  pulau  terpencil   dengan

menggerakkan  ibu-ibu  PKK,  atau  komunitas  masyarakat  setempat

dengan  membentuk  posko  pengaduan  dan  pelayanan  kekerasan

perempuan dan anak,  selanjutnya  terkait  dengan fungsi KPPAD kota

Batam  perlu  dilakukannya  advokasi   kepada  lembaga  layanan  baik

wilayah  sektoral  maupun  lintas  sektoral  dari  lembaga  layanan  asal

daerah  korban  dan  lembaga  terkait   untuk  pendampingan  dan

penanganan korban. 

4. Masyarakat  dalam  hal  ini  bersama  LSM  (Lembaga  Swadaya

Mayarakat)  yang fokus pada penanganan dan pendampingan terhadap

perempuan  dan  anak  dan  bersama  pemerintah   harus  bersama-sama

mengawasi  dan  melakukan  peningkatan  terkait  berbagai  upaya

preventif seperti  sosialisasi secara rutin dan berkala di berbagai lapisan

masyarakat  mulai  tingkat  kelurahan,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi

bahkan  sampai  ke  tingkat  nasional   secara  menyeluruh  dengan  visi

“meningkat kesadaran akan isu anak dan perempuan” yang menjadikan

masalah terkait dua hal tersebut adalah masalah  bersama.
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