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Ringkasan 
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mempengaruhi masalah penegakan hukum. 
Beberapa putusan pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang menggambarkan 
kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu 
hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan. 
Penelitian ini mendukung beberapa kajian terdahulu yang menyatakan bahwa perdagangan 
orang atau human trafficking merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas dan 
merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap harkat dan martabat hak 
asasi manusia, bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial, 
khususnya dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) tidak dibenarkan dalam hukum Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bersifat kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu beberapa salinan 
putusan pada Pengadilan Negeri di Indonesia. Data sekunder berupa literatur-literatur ilmiah 
sebagai data pendukung menemukan konsep dan ide baru merumuskan paradigma hukum 
pidana di Indonesia, khususnya hukum internasional, hukum pidana nasional dan hukum 
pidana Islam (fiqh jinayah). 

Kata Kunci: ganti rugi, korban kejahatan, tindak pidana perdagangan orang. 

 

I. Pendahuluan 

Penegakan hukum merupakan ciri utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
karena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban 
negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat,1korban 
kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama, masyarakat dikatakan sebagai wujud sistem 
kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui 
norma yang diekspresikan pada struktur kelembagaaan; seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan 
dan sebagainya. Kejahatan terhadap korban bermakna penghancuran terhadap sistem 
kepercayaan, sehingga dalam pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut 
korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya 
argumentasi kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli 
seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. 
Jika ditemukan korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan korban dengan cara 
peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan terhadap korban yang 
biasanya dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian sengketa. 

 
1  Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2016, 

hlm. 172. 
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Penyelesaian konflik yang terjadi oleh adanya tindak pidana akan mengembalikan keseimbangan 
dan memunculkan rasa damai dalam masyarakat.2 

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan 
orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada Pasal 48 ayat 1 dan 2.3 Pengaturan 
mengenai perlindungan hukumbagi korban kejahatan perdagangan orang diatur dalam beberapa 
peraturan perundangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang,4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak,5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.6 Ditingkat 
Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konkrit 
berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam 
memerangi dan menghapus perdagangan manusia. 

Dengan dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan 
hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur 
secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman 
hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan 
orang. 

Sejauh ini dengan didasari kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, peneliti 
mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi penelitian pada 
proposal ini, namun permasalahan yang diangkat berbeda dengan batasan dan rumusan masalah 
dalam penelitian yang penulis mencoba mengangkatnya. Peneliti menemukan beberapa kajian 
dalam penelusuran kepustakaan yang relevan dengan yang penulis kaji. Adapun beberapa 
penelitian tersebut adalah: 

Buku “Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”7 yang ditulis oleh 
Marlina dan Azmiati Zuliah. Buku ini menyatakan bahwa perdagangan orang atau human 
trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk 
perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus 
berkembang secara nasional ataupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat 
memperihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan 
suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak 
pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi. Salah satu hak yang diberikan oleh 
Undang-undang No. 21 Tahun 2007 adalah pemulihan hak atas korban dalam bentuk restitusi, 
yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immaterial yang 
diderita korban atau ahli warisnya. 

Penerapan konsep hak restitusi atas korban tindak pidana perdagangan orang dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia belum berjalan sesuai dengan aturan. Kondisi ini 
disebabkan oleh aparat penegak hukum masih lupa memasukkan hak restitusi. Misalnya, Polisi 

 
2  Muladi. 2016, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 

2016, hlm. 174. 
3  Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, No.58, L.N. No. 21 taolhun 2007, T.L.N. 

No.4720. Lihat, Pasal 48 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Ayat 1: Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli 
warisnya berhak memperoleh restitusi.Ayat 2: Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa ganti kerugian atas: 
a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) Penderitaan; c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau 
psikologis; dan/atau d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 

4  Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, No.58, L.N. No. 21 tahun 2007, T.L.N. 
No.4720 

5  Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, No.109, L.N. No. 23 tahun 2002, T.L.N. No.4235 
6  Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, No.64, L.N. No. 13 tahun 2006, T.L.N. No.4635 
7  Marlina dan Azmiati Zuliah. Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bandung: Refika 

Aditama, 2015. 
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tidak memasukkan restitusi di dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak semua polisi paham 
tentang restitusi, sementara Jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutannya, dan korban 
pada umumnya tidak paham bahwa hak-haknya atas restitusi ada diatur dalam Undang-undang 
No. 21 Tahun 2007. Masalah lainya adalah Hakim masih mendasarkan pertimbangan hukumnya 
pada aturan lama yang berlaku, yaitu ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). 

Buku “Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”8 
yang ditulis oleh Henny Nuraeny. Buku ini menyatakan bahwa perdagangan orang merupakan 
perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan 
dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah 
sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisir bukan hanya dalam wilayah negara, 
tetapi juga sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi 
canggih. 

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materiil dan formal 
dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah 
ada yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, menempatkan 
norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana 
perdagangan orang. 

Jurnal “Jurnal Ilmu Hukum ‘Adalah”, Vol. I, No. 1, Juni 2013, Erdianto Effendi berpendapat 
bahwa di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian, praktik 
perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang 
(trafficking in person) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang, 
khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara 
paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka. 

Sebuah penelitian harus memiliki signifikasi yang jelas bagi kehidupan manusia, baik 
secara praktis pragmatis, maupun secara teoritis-normatif.9 Penelitian ini diharapkan akan 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan bermanfaat 
dalam penambahan dan pengembangan khazanah ilmiah bagi dunia akademik dan memberikan 
kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum islam khususnya hukum pidana di Indonesia. 
Sedangkan secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan masukan bagi 
pemerintah dalam hal ini yang berkaitan dengan para penegak hukum dan pencari keadilan dan 
juga khususnya untuk lembaga peradilan yang mengeluarkan keputusan hukum terkait ganti 
kerugian bagi korban kejahatan, khususnya tindak pidana perdagangan perempuan. 

Oleh karena itu, bedanya buku dan jurnal tersebut di atas dengan penelitian ini, bahwa 
artikel ini akan meneliti secara khusus tentang penerapan ganti rugi bagi korban perdagangan 
perempuan dalam perspektif viktimologi. 
 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam 
artikel ini adalah bagaimana penerapan landasan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan 
hukum dikeluarkannya kebijakan pemberian hak restitusi kepada korban kejahatan baik dari segi 
landasan hukum maupun prinsip keadilan restoratif (restorative justice). 
 

 
8  Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011 
9  M.S. Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat; Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner 

Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni. Yogyakarta: Paradigma, 2005, hlm. 235. 
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III. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif, yaitu 
penelitian hukum kepustakaan10 yang difokuskan untuk mengkaji data sekunder. Metode 
pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian ini 
yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Ada beberapa teknik dalam 
mengumpulkan data terhadap objek yang akan diteliti yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama analisis filosofis 
yuridis, yakni menganalisa secara kritis terhadap obyek penelitian berupa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perdagangan orang dan hasil wawancara dari narasumber dari 
berbagai profesi berkenaan dengan dikeluarkannya putusan oleh majelis hakim mengenai hak 
restitusi. Kedua, sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 
perdagangan orang sebagai rujukan, dengan hasil wawancara dari para narasumber terhadap isi 
putusan. Ketiga, menganalisa bahwa hasil wawancara tersebut memperkuat peraturan 
perundang-undangan tentang pedagangan orang dan isi putusan. Keempat, menganalisa peranan 
hukum pidana dalam pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku bagi korban perdagangan 
perempuan di Indonesia.11 Selanjutnya bahan hukum yang ada di analisis secara kualitatif yakni 
dengan menguraikan dan memahami makna yang oleh individu atau sekelompok orang dianggap 
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-
upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data yang 
spesifik.12 

 
 

IV. Pembahasan 

Adapun kerangka teoritis yang digunakan adalah kerangka teori tentang penegakan 
hukum, yakni dari beberapa agenda reformasi salah satu diantaranya adalah reformasi di bidang 
hukum yang didalamnya terdapat substansi penegakan hukum, yaitu Teori Negara Hukum 
Kesejahteraan. 

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok 
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan 
mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga 
kelompok:13 

a. Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. 
b. Negara mendukung langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat 

dibidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 
c. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam 

masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin rakyatnya. 
 

Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahteraan 
atau social service social) adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan 
kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara 
hukum.14 Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.15 Artinya, negara dalam segala 

 
10  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2013, hlm. 23. 
11  Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 7. 
12  John W Creswell. Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: SAGE 

Publications, 2009, hlm. 4. 
13  Moh Mahfud M.D. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 64. 
14  Amrah Muslimin. Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: 

Alumni, 1985, hlm. 110. 
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akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai 
negara hukum. 

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara 
hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini 
dikenal juga dalam istilah Welfare State atau negara kesejahteraan.Negara hukum modern 
(negara hukum kesejahteraan) bertujuan menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat sehingga 
berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum kepada rakyat.16 Tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.17 Pengertian 
keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum indonesia adalah bukan hanya keadilan 
hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial (sociale justice). Sehingga konsep kesejahteraan 
negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah kesejahteraan (welfare) atau pelayanan 
sosial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang 
menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Apabila 
keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan 
negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. 

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali.18 
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UUPTPPO), Pasal 1 angka 13 menyebutkan: “restitusi adalah pembayaran 
ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum 
tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”. 

Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan 
orang, khususnya mengenai hak restitusi diatur pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 
Tahun 2007. Adapun prosedur pengajuan ganti rugi (hak restitusi) bagi korban tindak pidana 
perdagangan orang atau ahli warisnya, selanjutnya dalam perjelasan pasal tersebut disebutkan 
bahwa “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”.19 Ini artinya korban atau ahli 
warisnya dapat mengajukan tuntutan hak restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus 
yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.Pelaksanaan putusan restitusi yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
diberitahukannya putusan tersebut.20 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua 
Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian 
restitusi tersebut. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan 
mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.Lalu 
salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan 
kepada korban atau ahli warisnya. 

 
15  Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang 

dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai 
fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat,Hans Kelsen. Teori Umum Hukum dan Negara 
(diterjemahkan dari General Theory of Law and State, oleh Somardi). Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, h. 225. 

16  Hotma P. Sibuea. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: 
Erlangga, 2010, hlm. 56. 

17  Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia; Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 
Tahun Sri Soemantri Martosoewigno. Jakarta: Media Pratama, 1996, hlm. 25. 

18  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm 1204 
19  Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak 

memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, 
penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban 
sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya 
transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum , atau kehilangan 
penghasilan yang dijanjikan pelaku. Lihat Pasal 48 ayat (2) dan Penjelasannya, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

20  Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
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Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran 
terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang 
dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya 
diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah 
ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menyebutkan atau menentukan jumlah 
atau besaran restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban ke pengadilan. Selain itu, 
sulitnya mengukur kerugian immaterial bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Hak Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO 
adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang 
diderita korban atau ahli warisnya. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut beberapa putusan pengadilan dalam 
perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari 
penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban, 
antara lain:21 
1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.33/Pid.B/2009/PN.PBR, yang amarnya sebagai 

berikut: 
a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana dengan berencana melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
b. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar 

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. 

2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 020/Pd.B/2009/PN.PTK, tanggal 17 Maret 2010, yang 
amarnya sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana membawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi keluar negeri dan 
menjual WNI untuk bekerja di luar negeri. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 
(tiga) bulan kurungan. 

 
3. Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya sebagai 

berikut: 
a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
b. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- 

(seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
c. Menyatakan menolak hukuman restitusi yang diajukan oleh para 

saksi korban untuk seluruhnya. 
 

Dari ketiga contoh kasus tersebut di atas, dalam hal menjatuhkan sanksi hukum, hakim 
tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (hak 
restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, 
tidak dimasukannya tuntutan tentang ganti rugi (hak restitusi). Padahal, Undang-undang Nomor 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang justru mengatur 
perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk 
memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan 
orang sebagai ganti kerugian (hak restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan 

 
21  Rehngena Purba. Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

Putusan Pengadilan. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 
2011 di Hotel Millennium Jakarta. 
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juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan 
negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat 
tindak pidana perdagangan orang. 

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap 
penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus 
terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan 
juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di 
depan hukum (equality before of the law). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara 
pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban 
(compassion and respect for their dignity).22 

Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), 
melainkan juga sarat dengan kenuranian.23 Menyangkut mengenai kenuranian dengan dasar rasa 
hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan 
semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel pada 
diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh 
karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk 
dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. 
Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam 
sebuah penelitian dengan judul: Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Perdagangan Orang. 

Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam Putusan No: 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.24 yang 
mana hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak 
sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang.Hakim 
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta 
membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar 
Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing 
sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar 
restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian 
hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutus 
terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban. Namun besaran nominalnya berbeda 
dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh 
juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan, tetapi hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan. 

Kesulitan memperoleh nominal restitusi bisa juga disebabkan karena pengaturan mengenai 
hukum acaranya sendiri belum ada. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan 
memperhatikan peraturan UUPTPPO. Kemudian terkait restitusi yang dikabulkan majelis hakim 
dalam amar putusan, besaran nominal restitusinya yang kadang berbeda dengan tuntutan jaksa, 
menurut penulis berdasarkan pemahaman dan hasil wawancara berbagai sumber, hal tersebut 
dikarenakan jaksa dalam pembuktiannya terkait tuntutan restitusi kurang menyakinkan 
hakim. Dimana bukti-bukti kerugian yang dialami korban pada tindak pidana tersebut untuk 
mengupayakan hak restitusinya tidak dapat dibuktikan seluruhnya secara hukum, sehingga hal 
tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam memutus tuntutan restitusi. Lalu berdasarkan 

 
22  Muladi. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 107. 
23  Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 92. 
24  VonisMajelis Hakim yang memutus perkara dengan mengabulkan permohonan ganti rugi (hak restitusi), namun 

besarnya ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak sesuai dengan nilai nominal restitusi yang diajukan korban 
tindak pidana perdagangan orang. 
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bukti-bukti yang sah secara hukum serta fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan 
hakim memutus restitusi dengan besaran nominal sebagaimana yang terdapat pada amar 
putusan. 
 

V. Penutup 

Merujuk pada latar belakang, definisi dan pembahasan sebelumnya, bahwa dimensi 
kejahatan perdagangan orang (human trafficking) demikian kompleks, tidak hanya meliputi 
berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusian. Selain melanggar hak-hak asasi 
manusia dan merupakan kejahatan terhadap kemanusian, trafficking (perbudakan) terhadap 
perempuan tidak dibenarkan dalam kajian viktimologi dan hukum Islam. 

Penerapan ganti rugi (restitusi) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang 
adalah suatu hal yang sangat penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan 
restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Terkait faktor-faktor 
kendala tersebut dapat ditelaah pada peraturan perundang-undangan, yakni Pertama, ketentuan 
mengenai prosedur pengajuan restitusi belum jelas dan terperinci. Kedua, ketentuan Pasal 50 ayat 
(4) UUPTPPO menjadikan gugurnya hak korban untuk mendapatkan restitusi. Ketiga, kurangnya 
peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang petunjuk 
teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana 
pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Keempat, korban atau 
keluarganya jarang melaporkan apabila terjadinya tindak pidana perdagangan orang kepada 
pihak berwajib dengan berbagai macam alasan, seperti kurangnya pengetahuan para korban 
mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pengaruh dari 
pendidikan korban. Kelima, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban 
kejahatan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan instansi-instansi lainya 
dalam hal mengenai pelayanan bantuan hukum untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-
hak korban khususnya mendapatkan ganti rugi (hak restitusi). 

Adapun saran peneliti adalah perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan 
pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi 
bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara 
komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait 
persoalan tersebut. Oleh sebab itu, ganti rugi (hak restitusi) bagi korban tindak pidana khususnya 
pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, 
yang dalam penelitian ini diteliti dari sudut pandang viktimologi dan hukum Islam. 
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