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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Sebelum membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang 

penegakan hukum di tingkat penyidikan  terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang di wilayah Jawa Tengah (Studi kasus Nomor perkara 

LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum), terlebih dahulu akan dibahas 

mengenai institusi yang menangani kasus ini di tingkat penyidikan yaitu 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).  

Polda Jateng adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng bertempat di Jalan Pahlawan 

Nomor 1 Semarang. Polda Jateng memiliki tugas utama untuk memelihara 

keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Polda Jateng terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres), antara 

lain : 

a. Kepolisian Resort Kudus; 

b. Kepolisian Resort Banyumas; 

c. Kepolisian Resort Blora; 

d. Kepolisian Resort Surakarta; 

e. Kepolisian Resort Wonosobo; 

f. Kepolisian Resort Kendal; 
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g. Kepolisian Resort Temanggung; 

h. Kepolisian Resort Banjarnegara; 

i. Kepolisian Resort Purbalingga; 

j. Kepolisian Resort Grobogan; 

k. Kepolisian Resort Rembang; 

l. Kepolisian Resort Pati; 

m. Kepolisian Resort Batang; 

n. Kepolisian Resort Magelang; 

o. Kepolisian Resort Pemalang; 

p. Kepolisian Resort Purworejo; 

q. Kepolisian Resort Demak; 

r. Polrestabes Semarang; 

s. Kepolisian Resort Sragen; 

t. Kepolisian Resort Karanganyar; 

u. Kepolisian Resort Klaten; 

v. Kepolisian Boyolali; 

w. Kepolisian Resort Salatiga;  

x. Kepolisian Resort Brebes; 

y. Kepolisian Resort Kebumen; 

z. Kepolisian Resort Semarang; 

aa. Kepolisian Resort Cilacap; 

bb. Kepolisian Resort Tegal; 
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cc. Kepolisian Resort Pekalongan.  

Penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polda Jateng 

merupakan perwujudan salah satu fungsi Polda dalam menjalankan 

fungsi operasionalnya. Penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam 

kasus TPPO ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum 

(Ditreskrimum) Polda Jateng sesuai dengan Pasal 10 huruf c Peraturan 

Kapolri (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.  

Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, 

penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, 

termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan [Pasal 

128 ayat (2)]. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi : 

a. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan; 

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan 

wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan 

umum; 

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari 

dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum; 
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e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di 

lingkungan Polda; dan  

f. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi 

dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.  

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pasal 130 

menjelaskan bahwa Ditreskrimum terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik); 

d. Seksi Identifikasi (Siident); dan 

e. Sub Direktorat (Subdit).  

Penanganan kasus TPPO yang diangkat dalam penelitian ini 

ditangani oleh Subdit IV  Kekerasan Anak dan Wanita (Renakta) 

Ditreskrimum Polda Jateng. Subdit Renakta merupakan bagian yang 

secara khusus bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 

hingga tahap akhir terhadap tindak pidana umum di wilayah Polda 

Jateng di mana pelaku maupun korbannya adalah anak, remaja, 

wanita, dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan 

penanganan dan proses secara khusus.  

Berikut ini adalah data kasus perdagangan orang yang masuk 

dan telah ditangani secara tuntas oleh Unit II Subdit IV Ditreskrimum 

Polda Jateng selama 6 (enam) tahun terakhir : 
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                    Tabel Kasus Tindak Perdagangan Orang di Polda Jateng 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2011 23 kasus 

2 2012 10 kasus 

3 2013 5 kasus 

4 2014 2 kasus 

5 2015 7 kasus 

6 2016 5 kasus 

Sumber : Ditreskrimum Polda Jateng 

A. Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku TPPO di 

Wilayah Jawa Tengah  

Untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan 

terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah, Penulis melakukan 

wawancara terhadap Kepala Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda 

Jateng yang merupakan Penyidik yang menangani kasus tindak pidana 

perdagangan orang yang kasusnya ditangani oleh Polda Jateng. Penyidik 

memberikan data jumlah kasus yang telah masuk dalam tahap penyidikan 

serta  menyatakan bahwa seluruh kasus yang masuk ke tahap penyidikan 

semuanya telah sampai ke tahap 2 (dua) yakni sampai ke pihak Kejaksaan.  
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Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, AKBP Wahyu Tri 

Budi Wahono memaparkan, 

Semua perkara yang ditangani oleh Polda Jateng yang telah diputus di 

tingkat Pengadilan, akan dikirimkan salinan hasil putusannya ke Polda 

Jateng agar Penyidik  juga dapat mengetahui hasil akhir dari 

perkembangan kasus tersebut. Memang dalam setiap kasus yang 

ditrangani di Polda Jateng ini, kami jelas punya berkas kasusnya yang 

asli namun selalu ada salinan proses yang dilalui di kepolisian seperti 

Berita Acara Penyidikan, Pemeriksaan, Penyitaan, dll. Maka dalam 

melakukan penelitian sebuah kasus, apabila Polda tidak dapat 

memberikan berkas kasusnya, kasus tersebut bisa diteliti lebih jauh 

lewat Pengadilan yang memutus perkara tersebut31.  

 

Melalui keterangan yang diberikan Penyidik tersebut, Penulis 

berupaya untuk mencari berkas kasus yang dimaksud melalui Pengadilan 

Negeri (PN) Kendal. Melalui Kepaniteraan Hukum di PN Kendal, Penulis 

dapat melihat dan mempelajari secara langsung kasus yang dimaksud.  

Penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mengenai 

proses penyidikan terhadap salah satu kasus TPPO dan peraturan perundang-

undangan terkait, terhadap setiap tahapan dalam proses penegakan hukum di 

tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Subdit IV 

RENAKTA Ditreskrimum Polda Jateng dalam kasus TPPO dengan tersangka 

Ngasimin bin Sukamto (alm) yakni sebagai berikut :  

a. Dasar hukum tindakan Penyidikan. 

 Penyidik menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian didasarkan pada Kitab Undang-Undang 

                                                             
31 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) 

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

b. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan 

kepada pihak kepolisian. 

Proses penyidikan dalam kasus tersebut dimulai dengan adanya 

laporan polisi yang dibuat oleh Subadi di Polda Jateng 

(LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum) tanggal 7 September 2016 

yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan 

orang yang dilakukan oleh Hesti dengan melarikan anak perempuan 

Subadi yang masih dibawah umur dan kemudian menjadikan anak 

perempuannya sebagai pemandu karaoke di Jawa Timur.  

Laporan terkait dengan perdagangan orang yang korbannya 

adalah anak dibawah umur tersebut diterima oleh SKPT Polda 

Jateng, disertai dengan diterimanya bukti yang dibawa ayah korban 

yaitu fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, serta 

fotokopi ijasah SMP PGRI 10 Kaliwungu. Laporan yang dibuat 

tersebut merupakan laporan dengan Model B.  

Dilakukannya penyidikan terhadap kasus tersebut telah sesuai 

dengan Pasal 4 huruf a dan b Perkap Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan 
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bahwa “Dasar dilakukan Penyidikan yakni laporan 

polisi/pengaduan serta surat perintah tugas.” 

c. Dimulainya Proses Penyidikan dengan adanya Surat Perintah 

Dimulainya Penyidikan (SPDP) 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng mengeluarkan 

Surat Dimulainya Perintah Penyidikan tanggal 7 September 2017 

yang juga diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas 

(Sp.Gas/25/IX/2016/Reskrimum) tanggal 7 September 2016  dan  

Surat Perintah Penyidikan (Sp. Sidik/251B/IX/2016/Reskrimum) 

tanggal 7 September 2016 untuk kepentingan penyidikan peristiwa 

pidana yang dilakukan oleh tersangka.  

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP 

yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai 

melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak 

pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. 

Surat tersebut memuat informasi mengenai nama dan jabatan 

penyidik yang diperintahkan untuk menangani kasus tersebut serta 

wewenang yang dimiliki oleh tiap penyidik yakni melakukan 

tindakan penyidikan terkait dugaan adanya TPPO yang dilaporkan 

keluarga korban, membuat rencana penyidikan serta melaporkan 

setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada 

kesempatan pertama kepada pimpinan. 
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d. Membuat Rencana Penyidikan sebelum pelaksanaan penyidikan. 

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, setiap 

penyidik yang namanya telah tercantum mengadakan pertemuan 

untuk membahas manajemen serta rencana penyidikan dalam kasus 

tersebut yang mencakup jadwal dan kegiatan penyidikan.  

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 17 

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana yang menyatakan bahwa “Manajemen Penyidikan 

adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian” dan 

“Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana 

penyidikan.” 

e.  Penetapan Tersangka 

Setelah proses penyidikan dimulai, Penyidik menetapkan 

Ngasimin bin Sukamto (alm) sebagai tersangka dalam kasus TPPO 

dengan korban anak di bawah umur. Penetapan tersebut dibuat 

berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik yakni 

berupa Keterangan saksi  yang disampaikan oleh Subadi, ayah korban 

TPPO yang diikuti dengan adanya laporan polisi model B serta 

dikuatkan dengan bukti surat yang dibawa oleh Subadi berupa Kartu 

Keluarga serta Ijasah SMP milik korban yang menyatakan bahwa 

korban  masih di bawah umur. Penyidik juga telah menetapkan pasal 
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yang dikenakan terhadap tersangka yakni Pasal 2 jo. Pasal 7 UU RI 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Pasal 83 dan 88 UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak    

f. Penangkapan Tersangka  

Setelah melakukan pemanggilan secara sah terhadap tersangka, 

Ngasimin bin Sukamto sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut 

namun tersangka tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 

Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan 

(Sp.Kap/137/IX/2016/Reskrimum) tanggal 10 September 2016 

terhadap tersangka, Ngasimin bin Sukamto (alm).  

Dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut juga dicantumkan 

wewenang penyidik antara lain melakukan penangkapan terhadap 

tersangka, melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka. Hal 

tersebut sesuai dengan bunyi Pasal di KUHAP yakni Pasal 5 ayat (1) 

huruf b angka 1 bahwa “atas perintah penyidik dapat melakukan 

tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat 

penggeledahan dan penyitaan; Pasal 7 ayat (1) huruf d bahwa 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Pasal 16 
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ayat (1) bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas 

perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan; Pasal 17 

bahwa perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; 

Pasal 18 bahwa tugas petugas kepolisian negara Republik Indonesia 

dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat 

perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan 

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; dan Pasal 

19 ayat (2) bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak 

diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 

dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan 

yang sah.  

Selain itu, penangkapan terhadap tersangka juga sesuai dengan 

Pasal 36 huruf a dan b Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa 

“Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan 

pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup dan tersangka 

telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan 

yang patut dan wajar”. 

g. Penahanan Tersangka. 
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  Sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka, 

Penyidik juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan 

(Sp.Han/129/IX/Reskrimum) tanggal 10 September 2016 terhadap 

tersangka. Surat Perintah Penahanan juga dikeluarkan dengan 

pertimbangan bahwa guna kepentingan penyidikan serta berdasarkan 

hasil pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup tersangka diduga 

keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan serta 

tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, 

maka perlu dilakukan penahanan terhadap tersangka. 

  Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP 

yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan 

dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga 

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam 

hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka  atau terdakwa akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau 

mengulang tindak pidana. Setelah dilakukan penangkapan serta 

penahanan terhadap tersangka, penyidik membuat berita acara 

penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.  Hal tersebut telah 

sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf b dan c KUHAP yang 

menyatakan bahwa “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan 

penangkapan dan penahanan.” 
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h. Jangka Waktu Penahanan oleh Penyidik 

Proses Penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh 

Penyidik dilakukan di Rumah Tahanan Negara Ditreskrimum Polda 

Jateng untuk selama 20 hari terhitung dari mulai tanggal 11 s.d 30 

September 2016.  Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 KUHAP yang 

menyatakan bahwa ”Perintah Penahanan yang diberikan penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 

dua puluh hari.” 

i. Pemeriksaan, Penggeledahan dan Penyitaan di Tempat Kejadian 

Perkara (TKP)  

Sebelum melakukan penyidikan di TKP, Penyidik telah 

mengeluarkan  Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Badan 

(Sp.Dah/135/IX/2016/Reskrimum) tanggal 7 September 2016 yang 

akan dibawa ketika melakukan penyidikan di TKP guna mencari 

bukti terkait tindak pidana yang terjadi. Penyidik juga telah 

mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan 

(Sp.Sita/196/IX/2016/Reskrimum) tanggal 7 September 2016 guna 

proses penyitaan terhadap bukti yang ditemukan di TKP. 

Dengan telah dibuatnya rencana penyidikan serta dilengkapi 

dengan surat-surat yang telah diperlukan dalam kasus tersebut, tim 

penyidik berangkat dari Polda Jateng untuk menyambangi TKP 

yakni di Wisma Romantik yang berada di Jl. Sememi Moro seneng 
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Gang 2, Surabaya, Jatim dan mengamankan para korban ke 

Ditreskrimum Polda Jateng.  

j. Pengumpulan Barang Bukti  

Pada saat Penyidik berada di TKP, Penyidik melakukan 

penggeledahan rumah dan menemukan bukti permulaan yang 

menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana perdagangan 

yaitu ditemukannya anak-anak dibawah umur yang bekerja sebagai 

PSK, buku harian Romantik yang berisi data keuangan serta nama-

nama korban dibawah umur, serta menemukan korban yang 

disebutkan dalam laporan polisi yang telah dibuat oleh saksi korban.  

Pada tanggal 4 Oktober 2016, Penyidik mengeluarkan  Surat 

Perintah Penyegelan Barang Bukti (Sp.Sita/196/X/2016/Reskrimum) 

terhadap barang-barang bukti yang diamankan dari tangan saksi dan 

tersangka.  

Adapun Barang Bukti yang didapat dari tangan tersangka 

antara lain : 

1) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver model GT 

C-35021 

2) 1 (satu) buah Handphone Samsung S5  

3) Sebuah kondom merk sutra dan bungkus kondom merk sutra 

warna merah 

4) 1 (satu) buku yang diberi judul buku harian Romantik 
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5) Uang sejumlah 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh 

ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang 

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 8 

(delapan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). 

Penyidik menyita semua barang bukti yang didapat dari saksi 

maupun tersangka dan kemudian membuat daftar barang bukti yang 

kemudian disita dan dikembalikan maupun tidak dikembalikan 

kepada masing-masing pihak.  

Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti 

dibuat pada tanggal 4 Oktober 2016 yang didalamnya juga disertai 

keterangan mengenai barang apa saja yang menjadi barang bukti 

dan dimiliki oleh tersangka.    

k. Pemeriksaan saksi-saksi 

Setelah seluruh korban berada di Ditreskrimum Polda Jateng, 

seluruhnya dimintai keterangan mengenai kasus TPPO yang terjadi 

kemudian seluruh keterangan tersebut dicatat oleh Penyidik dalam 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  

Dalam kasus ini, penyidik meminta keterangan dengan urutan 

yang dimulai dari saksi korban, saksi, dan tersangka TPPO.  

Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangannya yakni :  

1) DIAH PERMATA MEGAWATI alias MEGA binti Subadi 
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a) Lahir di Kendal, 25 Oktober 1999 umur 16 tahun 11 

bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar SMA Bina 

Nusantara Semarang Semarang, kewarganegaraan 

Indonesia, alamat rumah Rowosari Atas RT 02 RW 06 

Desa Gambilangu Kec. Mangkang Kulon Semarang, 

anak dari pasangan Bapak Subadi dan Ibu Waginem. 

b) Pada tanggal 18 Agustus 2016, saksi korban yang 

sedang bekerja sebagai penjual karcis permainan kincir 

angin di Pasar Malem Stadion Kendal bertemu dengan 

Hesti dan suaminya Sulistiono alias Kentos yang 

menawarinya sebuah pekerjaan sebagai pemandu 

karaoke di Gresik, Jawa Timur. Hesti memberitahukan 

bahwa saksi korban akan digaji 8 hingga 9 juta perbulan, 

satu bulan sekali boleh pulang, dan di sana bisa 

melakukan apa saja seperti minum, narkoba, dll. 

c) Saksi korban tidak langsung menyetujui dan mengatakan 

akan berfikir terlebih dahulu. 

d) Pada tanggal 19 Agustus 2016, saksi korban kembali 

bertemu dengan Hesti dan suaminya Kentos dan diajak 

untuk mampir ke rumah keduanya untuk makan rujak. 

Beberapa teman saksi korban yang bernama Elyana dan 

Murni juga datang bersama pacarnya ke rumah Hesti 
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dan Kentos. Di sana, kedua teman saksi korban juga 

ditawari pekerjaan yang sama seperti yang ditawarkan 

kepada saksi korban.  

e) Saat itu, saksi korban dan kedua temannya ditanyai lagi 

oleh Hesti apakah mau untuk menerima pekerjaan 

tersebut, apabila mau harus berangkat malam itu juga. 

Akhirnya, ketiganya berangkat tanpa meminta dan 

dimintakan izin kepada orangtuanya terlebih dahulu dan 

diantar oleh saudara Hesti menuju Pasar Boja Kendal. 

f) Sesampainya di Pasar Boja Kendal, ketiganya telah 

ditunggu oleh Budi Santoso dan dibawa ke Bandungan 

dan kemudian menginap di Hotel sebelum keesokan 

harinya akan dibawa ke tempat bekerja. Malam itu di 

Hotel di Bandungan, saksi korban dipaksa oleh Budi 

Santoso untuk berhubungan badan. Dengan sangat 

terpaksa saksi korban tidak menolak karena tidak berani 

melawan. 

g) Pada tanggal 20 Agustus 2016, saksi korban dan kedua 

temannya dipertemukan dengan Ngasimin alias Papi dan 

kemudian ketiganya dibawa ke tempat milik Ngasimin 

yakni Wisma Romantik 2 yang berada di Jl. Sememi Moro 

Seneng Gang 2, Surabaya, Jatim. 
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h) Saksi korban mulai bekerja sebagai PSK (menjual 

diri/Pekerja Seks Komersial) di Wisma Romantik 2 

tersebut sejak tanggal 22 Agustus 2016. 

i) Saksi korban dibayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) hingga 

Rp 60.000,- (enam puluh ribu) setiap kali melayani tamu. 

Uang hasil menemani tamu tersebut akan dibayarkan setiap 

satu bulan sekali di tanggal 10 (sepuluh). 

j) Saksi korban menyatakan bahwa selama berada di Wisma 

Romantik 2 milik Ngasimin, ia tidak diperbolehkan keluar 

dan pulang kerumah. 

2) ELYANA alias ERLIN binti Tumono 

a) Lahir di Kendal, pada tanggal 06 April 2002, umur 14 

tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, belum 

bekerja, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Rambat 

Beton RT 01 RW 01 Kec. Cepiring Kel. Kaliayu Kab. 

Kendal. 

b) Pada tanggal 18 Agustus 2016, saksi korban bertemu 

dengan Hesti dan Kentos, suaminya di Pasar Malem 

Stadion Kendal dan diperkenalkan ke Mega. Kemudian 

saksi korban diajak ke kost-kostan saudara Hesti dan 

kemudian disana ia ditawari pekerjaan sebagai pemandu 
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karaoke dan bekerja di café di Gresik dengan bayaran Rp 

9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan. 

c) Pada tanggal 19 Agustus 2016, saksi korban diantar 

pacarnya ke rumah saudara Hesti dan kemudian ia 

menyetujui tawaran pekerjaan dari Hesti. Kemudian malam 

itu, saksi korban beserta kedua temannya dibawa oleh Hesti 

ke Pasar Boja dan bertemu dengan saudara Budi Santoso. 

d) Oleh saudara Budi Santoso, saksi korban dibelikan baju 

dan kemudian dibawa bersama kedua temannya ke 

Bandungan dan menginap di hotel. Saat itu, saudara Budi 

Santoso memaksa saksi korban untuk berhubungan seksual, 

dan saksi korban telah menolak tapi Budi Santoso terus 

memaksa sehingga saksi korban takut dan menyetujuinya. 

e) Pada tanggal 20 Agustus 2016 saksi korban dipertemukan 

dengan Ngasimin (Papi) pemilik Wisma Romantik 2, 

tempat dimana ia akan bekerja.  

f)  Saksi korban pernah ditanya oleh saudara Hesti mengenai 

berapa usianya, dan dijawab 15 (lima belas) tahun dan 

saudara Hesti menyatakan bahwa hal tersebut akan diurus 

oleh Papi. 
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g) Saksi korban pernah mengatakan kepada Budi Santoso 

bahwa ia belum memiliki KTP dan dijawab bahwa semua 

akan diurus oleh Papi. 

h) Saksi korban mulai bekerja sebagai PSK (menjual 

diri/Pekerja Seks Komersial) di Wisma Romantik 2 

tersebut sejak tanggal 22 Agustus 2016. 

i) Saksi korban dibayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) hingga 

Rp 60.000,- (enam puluh ribu) setiap kali melayani tamu. 

Ia dapat melayani 1-8 tamu perhari. 

j)  Saksi korban menyatakan bahwa yang memberinya 

bayaran tiap bulan dan mengarahkan cara kerja korban 

adalah Ngasimin (Papi).  

k) Saksi korban menyatakan bahwa dirinya merasa dirugikan 

karena dibohongi dan dijual menjadi PSK dan meminta 

ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

3) SELLA SAVITRI binti Dani 

a) Lahir di Kendal pada tanggal 4 Desember 2000, umur 16    

tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, 

pendidikan terakhir SD, tempat tinggal sekarang Desa 

Juwiring Lor RT 04 RW 03 Kecamatan Cepiring, 

Kabupaten Kendal.  
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b) Pada tanggal 22 Agustus 2016, saksi korban bertemu 

dengan saudara Hesti dan suaminya Kentos. Ia ditawari 

pekerjaan sebagai pemandu karaoke di Gresik, Jawa 

Timur dengan gaji senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta 

rupiah) per bulan dan bisa pulang setiap satu bulan sekali. 

Saksi korban hari itu diajak menginap di kost-kostan Hesti 

dan keesokan harinya ketika meminta ijin untuk pulang 

tidak diijinkan. 

c) Pada tanggal 23 Agustus 2016, saudara Hesti membawa 

saksi korban untuk bertemu Budi Santoso dan kemudian 

dibawa oleh Budi Santoso ke Jawa Timur dan 

dipertemukan ke Ngasimin (Papi). Oleh Ngasimin 

kemudian saksi korban dibawa ke Wisma Romantik 2 

untuk dijadikan sebagai PSK.  

d) Saksi korban menyatakan bahwa baik saudara Hesti, Budi 

Santoso, maupun Ngasimin (Papi) tidak pernah meminta 

ijin orang tua saksi korban untuk dijadikan sebagai PSK. 

e) Saksi korban juga telah memberitahukan kepada saudara 

Hesti, Budi Santoso, maupun Ngasimin (Papi) bahwa 

usianya masih 15 (lima belas) tahun. 

f) Saksi korban menyatakan bahwa dirinya mengalami 

kerugian baik material maupun immaterial karena dirinya 
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malu karena telah dipekerjakan sebagai PSK dan ia juga 

merasa dirugikan karena sampai saat ini belum 

mendapatkan hasil kerjanya sebagai PSK dan meminta 

ganti rugi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  

Proses pemeriksaan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 

118 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan 

tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan 

keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.” 

Mengenai proses pemeriksaan saksi dan tersangka, AKBP 

Wahyu menyatakan : 

Dalam proses pemeriksaan terhadap saksi yang masih dibawah 

umur, perlu penanganan yang berbeda dengan menangani saksi 

yang sudah dewasa. Saksi korban anak dan perempuan perlu 

penanganan khusus dan terkadang perlu pemulihan secara 

psikologis terlebih dahulu agar siap memberikan keterangannya di 

hadapan penyidik. Dalam kasus ini, tersangka sama sekali tidak 

mengelak dari tuduhan yang diberikan kepadanya dan mengakui 

segala perbuatannya. Hal ini lebih mempermudah jalannya 

penyidikan ketimbang tersangka yang berbelit-belit dan tidak 

memberikan keterangan secara jelas32. 

 

l. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik. 

Sehubungan dengan proses penyidikan terhadap tersangka 

dalam jangka waktu penahanan belum didapatkan keterangan yang 

lengkap dan jelas, maka Penyidik mengeluarkan Surat Permohonan 

                                                             
32 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 
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Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Ngasimin bin Sukamto 

(alm) Nomor B/346/IX/2016/Reskrimum tanggal 21 September 2016 

yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di 

Semarang. 

Dalam Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan tersebut, 

Penyidik meminta perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka 

untuk selama 40 hari di Rutan Mapolda Jateng, dari tanggal 01 

Oktober s/d 9 November 2016. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 

24 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Jangka waktu 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 

penuntut umum yang berwenang untuk paling lama selama empat 

puluh hari.”  

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah, dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka oleh 

Penyidik dan diikuti pula dengan dibuatnya Berita Acara 

Perpanjangan Penahanan tanggal 1 Oktober 2016.   

m. Pasal yang Dikenakan terhadap Tersangka 

Sebelum menyatakan Ngasimin sebagai tersangka dalam kasus 

tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak dibawah umur, 

Penyidik melakukan analisis tehadap pasal yang dikenakan terhadap 

Tersangka, kemudian membuat kesimpulan yaitu :  
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1) Pasal 2 jo. Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Pasal 2 

“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) 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).” 

 

Pasal 7  

 

“Jika tindak pidana 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, maka ancaman 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 6.” 

 

Frasa “setiap orang” dalam Pasal 2  adalah orang 

perorangan yang dalam hal ini adalah Ngasimin bin 

Sukamto (alm). 
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Adapun unsur 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 

dibuktikan oleh penyidik berdasarkan alat bukti sebagai 

berikut : 

a) Sesuai dengan keterangan Subadi, ayah korban bahwa 

anak Diah Permata Megawati alias Mega alias Ratna 

sudah tidak pulang ke rumah sejak 16 Agustus 2016 

b) Sesuai dengan keterangan Subadi, ayah korban bahwa 

anak Diah Permata Megawati alias Mega alias Ratna 

masih berumur 16 tahun 10 bulan yang dibuktikan 

dengan akta kelahiran a.n Diah Permata Megawati No. 

3004/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kabupaten Kendal dan Fotocopi Kartu Keluarga 

dengan nomor 3374161212055783 dan Fotocopi 

sertifikat hasil ujian nasional SMP No. DN-03 0316910 
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c) Sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh 

kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten 

Kendal No. 6956/TP/2001 tanggal 31 Desember 2001 

a.n Sella Savitri lahir di Kendal, 4 Desember 2000 dan 

kartu keluarga No. 3324130908082288. 

d) Sesuai dengan akta kelahiran No. 10905/TP/2002  yang 

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten 

Kendal a.n Elyana dan kartu keluarga No. 

3324130908092447 

e) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan 

Elyana yang menyatakan bahwa keduanya bersama 

seorang lagi bernama Murni, bertemu dengan Hesti dan 

Sulistiono als. Kentos untuk ditawari pekerjaan menjadi 

pemandu karaoke di Gresik, Jawa Timur. 

f) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan 

Elyana pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi korban 

Mega dan Murni dijemput oleh Ngasimin als. PAPI 

(pemilik Wisma Romantik 2) bersama sopir menuju 

Surabaya. 

g) Sesuai dengan keterangan saksi korban Sella Savitri, 

saksi diajak oleh Hesti yang beralamat di Kaliwungu 

Kendal untuk menjadi pemandu lagu lalu kemudian 
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saksi diantar oleh Hesti dan Kentos bertemu dengan 

Budi Santoso selanjutnya saksi diantar ke Wisma 

Romantik 2 Sememi Jaya Gang II Surabaya. 

h) Sesuai dengan pengakuan tersangka, bahwa Tersangka 

menjemput  Ratna, Elyana, dan Murni di Hotel di 

wilayah Bandungan dengan mobil Avanza putih warna 

plat nomor lupa (mobil rental) dan Sela diantar sampai 

depan di Pom bensin di Gresik menggunakan mobil 

CRV warna hitam milik Budi Santoso ke Wisma 

Romantik 2. 

i) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa semua anak 

yang dipekerjakan sebagai PSK di Wisma Romantik 2 

ditampung di dalam Wisma Romantik 2 yang beralamat 

di Jl. Sememi Jaya Gang 2 No 10. Rt 03 Rw 01 

Kec.Benowo Kota Surabaya  

  Unsur “perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang atau memberi bayaran atau 

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain” telah terpenuhi 

berdasarkan alat bukti serta keterangan para saksi dan 

tersangka Ngasimin bin Sukamto (Alm) serta dikuatkan 
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dengan alat bukti surat berupa ijasah, KK, serta buku 

harian Romantik 2 bahwa telah “merekrut, mengangkut, 

menampung, memanfaatkan posisi rentan atau memberi 

bayaran terhadap anak Diah Permata Megawati Alias 

Mega Alias Ratna, Elyana alias Erlin, dan Sela yang 

direkrut dari saudara Hesti dan Budi Santoso kemudian 

melakukan pengangkutan dari Bandungan ke Wisma 

Romantik 2 Jl. Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya 

Jatim memanfaatkan posisi rentan, atau memberi 

bayaran untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks 

Komersial) dan ditampung di Wisma Romantik 2  Jl. 

Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya Jatim. 

2) Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

Pasal 83 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76F33 dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 

                                                             
33 Pasal 76F “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau 

turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.” 
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Frasa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 83 

adalah orang perorangan yang dalam hal ini adalah 

Ngasimin bin Sukamto (alm). 

Adapun unsur dilarang menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta 

melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan 

Anak, telah dibuktikan oleh penyidik berdasarkan alat 

bukti yaitu sebagai berikut : 

a) Sesuai dengan keterangan Subadi, ayah korban bahwa 

anak Diah Permata Megawati alias Mega alias Ratna 

sudah tidak pulang ke rumah sejak 16 Agustus 2016. 

b) Sesuai dengan keterangan Subadi, ayah korban bahwa 

anak Diah Permata Megawati alias Mega alias Ratna 

masih berumur 16 tahun 10 bulan yang dibuktikan dengan 

akta kelahiran a.n Diah Permata Megawati No. 3004/1999 

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten 

Kendal dan Fotocopi Kartu Keluarga dengan nomor 

3374161212055783 dan Fotocopi sertifikat hasil ujian 

nasional SMP No. DN-03 0316910 

c) Sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh 

kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kendal 

No. 6956/TP/2001 tanggal 31 Desember 2001 a.n Sella 
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Savitri lahir di Kendal, 4 Desember 2000 dan kartu 

keluarga No. 3324130908082288. 

d) Sesuai dengan akta kelahiran No. 10905/TP/2002  yang 

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal 

a.n Elyana dan kartu keluarga No. 3324130908092447 

e) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana 

yang menyatakan bahwa keduanya bersama seorang lagi 

bernama Murni, bertemu dengan Hesti dan Sulistiono als. 

Kentos untuk ditawari pekerjaan menjadi pemandu 

karaoke di Gresik, Jawa Timur. 

f) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana, 

ketiganya (bersama dengan Murni) dibawa oleh Hesti dan 

Kentos untuk bertemu dengan Budi Santoso, dan 

selanjutnya mereka pergi menuju Hotel Bandungan untuk 

menginap. Di hotel Bandungan saksi korban Mega dan 

Elyana dipaksa melayani hubungan seksual dengan Budi 

Santoso. 

g) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana 

pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi korban Mega dan 

Murni dijemput oleh Ngasimin alias Papi (pemilik 

Wisma Romantik 2) bersama sopir menuju Surabaya. 
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h) Sesuai dengan keterangan saksi korban Sella Savitri, 

saksi diajak oleh Hesti yang beralamat di Kaliwungu 

Kendal untuk menjadi pemandu lagu di Gresik, Jatim 

dengan bayaran Rp 9.000.000,- / bulan lalu kemudian 

saksi diantar oleh Hesti dan Kentos bertemu dengan Budi 

Santoso selanjutnya saksi diantar ke Wisma Romantik 2 

Sememi Jaya Gang II Surabaya. 

i) Sesuai dengan keterangan saksi bekerja di Wisma 

Romantik  bahwa PSK yang dipekerjakan di Wisma 

Romantik 2  Jl. Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya 

Jatim ada 8 orang yang bekerja disana yang diantaranya 

adalah Mega alias Ratna, Elyana alias Erlin, Muriah alias 

Ria, dan Sella dikuatkan dengan nama-nama PSK yang 

tertulis di buku harian Romantik 2. 

j) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa ia 

memberikan uang kepada Hesti sebesar Rp 2.200.000,- 

(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atas direkrutnya 

ketiga anak yang akan dijadikan PSK di Wisma 

Romantik 2. 

k) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa ia 

mengirim atau mengantar anak ke Wisma Romantik 2 

menggunakan mobil CRV warna hitam dengan nomor 
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polisi H-7454-UY atau anak dijemput langsung oleh 

Ngasimin di Hotel Bandungan.  

l) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa 

untuk 4 orang yang sudah direkrut 

(Mega,Elyana,Sella,Muariah) ia mendapatkan Rp 

10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dari tersangka 

Ngasimin dan dijanjikan uang Rp 5.000,- (lima ribu) per 

anak saat melayani tamu di Wisma Romantik 2 yang 

berada di Jl. Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya 

Jatim. 

m) Sesuai dengan pengakuan tersangka, bahwa Tersangka 

menjemput  Ratna, Elyana, dan Murni di Hotel di 

wilayah Bandungan dengan mobil Avanza putih warna 

plat nomor lupa (mobil rental) dan Sella diantar sampai 

depan di POM bensin di Gresik menggunakan mobil 

CRV warna hitam milik Budi Santoso ke Wisma 

Romantik 2. 

n) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa sebagai 

pemilik Wisma Romantik 2 yang beralamat di Jl. Sememi 

Jaya Gang 2 No 10. Rt 03 Rw 01 Kec.Benowo Kota 

Surabaya, mempunyai 8 (delapan) orang anak buah yaitu 

Yanti, Tita, Yuni, Lia, Ratna (nama sebenarnya Diah 
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Permata Megawati), Sella (nama sebenarnya Sella 

Savitri), Erlin (nama sebenarnya Elyana), dan Ria (nama 

sebenarnya Muariah). 

o) Sesuai dengan pengakuan tersangka, bahwa Tersangka 

menjemput  Ratna, Elyana, dan Murni di Hotel di 

wilayah Bandungan dengan mobil Avanza putih warna 

plat nomor lupa (mobil rental) dan Sella diantar sampai 

depan di POM bensin di Gresik menggunakan mobil 

CRV warna hitam milik Budi Santoso ke Wisma 

Romantik 2. 

p) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa semua anak 

yang dipekerjakan sebagai PSK di Wisma Romantik 2 

semuanya ditampung di dalam Wisma Romantik 2 yang 

beralamat di Jl. Sememi Jaya Gang 2 No 10. Rt 03 Rw 01 

Kec.Benowo Kota Surabaya. 

q) Sesuai dengan pengakuan tersangka, mengetahui bahwa 

umur Ratna masih 17 tahun dan Erlin masih 15 tahun 

pada saat menanyakan langsung kepada Ratna dan Erlin 

berapa umurnya dan dijawab oleh Ratna masih 17 tahun 

dan Erlin masih 15 tahun. 

r) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa Tersangka 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 – Rp 
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85.000,- setiap anak buahnya melayani tamu, dalam 

sehari omzetnya rata-rata sekitar Rp 3.000.000,- hingga 

Rp 4.000.000,- 

  Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 

dan/atau perdagangan Anak telah terpenuhi berdasarkan 

keterangan seluruh saksi serta pengakuan tersangka 

Ngasimin bin Sukamto (alm) serta dikuatkan dengan alat 

bukti surat berupa ijasah, KK, serta buku harian Romantik 

2 bahwa telah melakukan, , atau turut serta melakukan 

penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak  Diah 

Permata Megawati alias Mega Alias Ratna, Elyana alias 

Erlin, dan Sella dengan memberikan bayaran sebesar Rp 

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Budi Santoso 

sebagai orang yang merekrut dan membawa anak tersebut.  

3) Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak   

Pasal 88  

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76I34, dipidana dengan pidana 

                                                             
34 Pasal 76I “Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau  
turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” 
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penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” 

Frasa “setiap orang”  adalah orang perorangan yang dalam 

hal ini adalah Ngasimin bin Sukamto (alm).  

Adapun unsur dilarang menempatkan membiarkan, 

melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan 

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap 

anak,  yang telah dilakukan oleh tersangka telah 

dibuktikan penyidik berdasarkan alat bukti yaitu sebagai 

berikut : 

a) Sesuai dengan keterangan Subadi, ayah korban bahwa 

anak Diah Permata Megawati alias Mega alias Ratna 

masih berumur 16 tahun 10 bulan yang dibuktikan 

dengan akta kelahiran a.n Diah Permata Megawati No. 

3004/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kabupaten Kendal dan Fotocopi Kartu Keluarga dengan 

nomor 3374161212055783 dan Fotocopi sertifikat hasil 

ujian nasional SMP No. DN-03 0316910 

b) Sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh 

kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kendal 

No. 6956/TP/2001 tanggal 31 Desember 2001 a.n Sella 

Savitri lahir di Kendal, 4 Desember 2000 dan kartu 

keluarga No. 3324130908082288. 
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c) Sesuai dengan akta kelahiran No. 10905/TP/2002  yang 

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal 

a.n Elyana dan kartu keluarga No. 3324130908092447 

d) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana 

yang menyatakan bahwa keduanya bersama seorang lagi 

bernama Murni, bertemu dengan Hesti dan Sulistiono 

alias Kentos untuk ditawari pekerjaan menjadi pemandu 

karaoke di Gresik, Jawa Timur. 

e) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana, 

ketiganya (bersama dengan Murni) dibawa oleh Hesti dan 

Kentos untuk bertemu dengan Budi Santoso, dan 

selanjutnya mereka pergi menuju Hotel Bandungan untuk 

menginap. Di hotel Bandungan saksi korban Mega dan 

Elyana dipaksa melayani hubungan seksual dengan Budi 

Santoso. 

f) Sesuai dengan keterangan saksi korban Mega dan Elyana 

pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi korban Mega dan 

Murni dijemput oleh Ngasimin alias Papi (pemilik 

Wisma Romantik 2) bersama sopir menuju Surabaya. 

g) Sesuai dengan keterangan saksi korban Sella Savitri, 

saksi diajak oleh Hesti yang beralamat di Kaliwungu 

Kendal untuk menjadi pemandu lagu di Gresik, Jatim 
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dengan bayaran Rp 9.000.000,- / bulan lalu kemudian 

saksi diantar oleh Hesti dan Kentos bertemu dengan Budi 

Santoso selanjutnya saksi diantar ke Wisma Romantik 2 

Sememi Jaya Gang II Surabaya. 

h) Sesuai dengan keterangan saksi bekerja di Wisma 

Romantik  bahwa PSK yang dipekerjakan di Wisma 

Romantik 2  Jl. Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya 

Jatim ada 8 orang yang bekerja disana yang diantaranya 

adalah Mega alias Ratna, Elyana alias Erlin, Muriah alias 

Ria, dan Sella dikuatkan dengan nama-nama PSK yang 

tertulis di buku harian Romantik 2. 

i) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa ia 

memberikan uang kepada Hesti sebesar Rp 2.200.000,- 

(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atas direkrutnya 

ketiga anak yang akan dijadikan PSK di Wisma 

Romantik 2. 

j) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa ia 

mengirim atau mengantar anak ke Wisma Romantik 2 

menggunakan mobil CRV warna hitam dengan nomor 

polisi H-7454-UY atau anak dijemput langsung oleh 

Ngasimin di Hotel Bandungan.  
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k) Sesuai dengan keterangan saksi Budi Santoso, bahwa 

untuk 4 orang yang sudah direkrut 

(Mega,Elyana,Sella,Muariah) ia mendapatkan Rp 

10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dari tersangka 

Ngasimin dan dijanjikan uang Rp 5.000,- (lima ribu) per 

anak saat melayani tamu di Wisma Romantik 2 yang 

berada di Jl. Sememi Moro Seneng Gang 2, Surabaya 

Jatim 

l) Sesuai dengan pengakuan tersangka, bahwa Tersangka 

menjemput  Ratna, Elyana, dan Murni di Hotel di 

wilayah Bandungan dengan mobil Avanza putih warna 

plat nomor lupa (mobil rental) dan Sela diantar sampai 

depan di POM bensin di Gresik menggunakan mobil 

CRV warna hitam milik Budi Santoso ke Wisma 

Romantik 2. 

m) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa sebagai 

pemilik Wisma Romantik 2 yang beralamat di Jl. Sememi 

Jaya Gang 2 No 10. Rt 03 Rw 01 Kec.Benowo Kota 

Surabaya, mempunyai 8 (delapan) orang anak buah yaitu 

Yanti, Tita, Yuni, Lia, Ratna (nama sebenarnya Diah 

Permata Megawati), Sella (nama sebenarnya Sella 
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Savitri), Erlin (nama sebenarnya Elyana), dan Ria (nama 

sebenarnya Muariah). 

n) Sesuai dengan pengakuan tersangka, bahwa Tersangka 

menjemput  Ratna, Elyana, dan Murni di Hotel di 

wilayah Bandungan dengan mobil Avanza putih warna 

plat nomor lupa (mobil rental) dan Sela diantar sampai 

depan di POM bensin di Gresik menggunakan mobil 

CRV warna hitam milik Budi Santoso ke Wisma 

Romantik 2. 

o) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa semua anak 

yang dipekerjakan sebagai PSK di Wisma Romantik 2 

semuanya ditampung di dalam Wisma Romantik 2 yang 

beralamat di Jl. Sememi Jaya Gang 2 No 10. Rt 03 Rw 01 

Kec.Benowo Kota Surabaya  

p) Sesuai dengan pengakuan tersangka, mengetahui bahwa 

umur Ratna masih 17 tahun dan Erlin masih 15 tahun 

pada saat menanyakan langsung kepada Ratna dan Erlin 

berapa umurnya dan dijawab oleh Ratna masih 17 tahun 

dan Erlin masih 15 tahun. 

q) Sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa Tersangka 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 – Rp 

85.000,- setiap anak buahnya melayani tamu, dalam 
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sehari omzetnya rata-rata sekitar Rp 3.000.000,- hingga 

Rp 4.000.000,- 

Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta mengeskploitasi anak secara 

ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak” telah terpenuhi 

berdasarkan keterangan seluruh saksi serta pengakuan 

tersangka Ngasimin bin Sukamto (alm) serta dikuatkan dengan 

alat bukti surat berupa ijasah, KK, serta buku harian Romantik 

2 bahwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta mengeskploitasi anak 

secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak  Diah Permata 

Megawati alias Mega alias Ratna, Elyana alias Erlin, dan Sella, 

kemudian anak tersebut dipekerjakan sebagai PSK dengan tarif 

siang Rp 160.000,-/jam (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan 

tarif malam Rp 170.000,-/jam (Seratus Tujuh Puluh Ribu 

Rupiah) namun PSK hanya menerima Rp 60.000,- (Enam 

Puluh Ribu Rupiah) dari Tersangka Ngasimin sebagai pemilik 

Wisma Romantik 2 yang berada di Jl. Sememi Moro Seneng 

Gang 2, Surabaya Jatim. Tersangka mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp 80.000 – Rp 85.000,- setiap anak buahnya melayani 

tamu dan dalam sehari omzetnya rata-rata sekitar Rp 

3.000.000,- hingga Rp 4.000.000,- 
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 Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan 

pengakuan tersangka serta didukung dengan adanya barang 

bukti yang ada maka penyidik mengambil kesimpulan bahwa 

Tersangka, Ngasimin bin Sukamto (alm) dapat diduga 

melakukan tindak pidana 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, atau setiap 

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 

penjualan, dan/atau perdagangan Anak, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau  

Pasal 83 dan 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, bersama-sama dengan : 
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a) Sdr. Hesti Winarni binti Supriyono (berkas dibuat 

terpisah/Splitzing) 

b) Sdr. Sulistiono bin Misbachun (berkas dibuat 

terpisah/Splitzing) 

c) Sdr. Budi Santoso bin Darmo (berkas dibuat 

terpisah/Splitzing) 

Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka 

telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 jo 

Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau  Pasal 83 dan 88 UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perkara dapat 

ditingkatkan ke tahap penuntutan. 

n. Pembuatan Resume atau Berita Acara Pendapat.  

Selanjutnya, proses penggalian informasi dari saksi, tersangka, 

serta barang bukti telah dinilai cukup, Penyidik melakukan 

penyelesaian berkas perkara dengan membuat resume atas kasus 

yang ditangani. Resume berisi keterangan para saksi, keterangan 

tersangka, barang bukti, pasal yang dikenakan terhadap tersangka, 

kesimpulan serta pendapat penyidik. Penyidik membuat resume 

kasus tersebut pada tanggal 23 November 2016. 
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Hal tersebut sesuai dengan Pasal 73 Perkap Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa 

“Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat dasar Penyidikan , 

uraian singkat perkara, uraian tentang fakta-fakta, analisis yuridis 

dan kesimpulan.” 

o. Pemberkasan 

Setelah dibuat Resume, dimulailah pemberkasaan atau 

dikumpulkannya secara urut dalam satu kesatuan semua hal yang 

berkenaan dengan perkara tersebut. Semua surat perintah, laporan, 

berita acara, lampiran serta daftar-daftar yang dibuat digabungkan 

menjadi satu untuk kemudian dikirimkan ke Penuntut Umum. 

p. Penyerahan berkas perkara pada Penuntut Umum 

 Pada tanggal 23 November 2016, Penyidik menyerahkan 

berkas perkara atas tersangka Ngasimin bin Sukamto (alm) kepada 

Kejaksaan Negeri Kendal. Kemudian dalam jangka waktu 15 hari 

karena berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, maka dilakukan 

penyerahan terhadap tersangka serta seluruh barang bukti kepada 

JPU. 

 Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) Perkap 

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak 

Pidana bahwa “Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas 
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perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap 

lengkap dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan 

Tersangka dan Barang Bukti (tahap II).” 

 Dalam proses penyerahan tersangka dan bukti pada JPU, 

Penyidik membuat Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang 

Bukti (No Pri-1811/0.3.27/Euh.2/12/2016). Hal tersebut telah sesuai 

dengan Pasal 75 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa “Penyerahan 

tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang 

bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang 

menyerahkan dan JPU yang menerima” 

Dalam wawancara mengenai proses penyidikan terhadap kasus 

perdagangan orang ini, AKBP Wahyu mengatakan : 

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang yang masuk 

dalam wilayah Polda Jateng seluruhnya sudah sampai ke tahap 

2 (dua). Kebanyakan korban masih didominasi oleh anak dan 

perempuan. Pelaku yang melakukan tindak pidana ini biasanya 

adalah orang luar yang tidak ada hubungan sama sekali dengan 

korban. Biasanya korban diiming-imingi gaji yang besar 

namun sebagian besar pula dijebak untuk dijadikan korban 

perdagangan orang. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab 

utama maraknya tindakan perdagagangan orang hingga tahun 

2017 ini35. 

                                                             
35 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 
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Perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 

tersangka Ngasimin bin Sukamto telah mencapai tingkat pengadilan, 

serta perkara tersebut saat ini sudah diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri Kendal dengan nomor putusan 6/Pid.Sus/2017. Mengenai hasil 

putusan Pengadilan Negeri Kendal terhadap tersangka, menurut 

Penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. 

Kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menuntaskan 

kasus ini juga sudah memuaskan dan melakukan segalanya 

semaksimal mungkin hingga berkas perkara telah dilimpahkan di 

tingkat Kejaksaan untuk tahapan penuntutan.  

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan 

Terhadap Pelaku TPPO di Wilayah Jawa Tengah 

 Dalam upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan 

oleh Penyidik Polda Jateng, AKBP Wahyu menyatakan bahwa dalam proses 

penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO, penyidik 

memiliki hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan 

eksternal36. 

1) Hambatan Internal 

                                                             
36 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 
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a) Kurangnya anggota unit terkait dalam pelaksanaan penyidikan 

kasus tindak pidana perdagangan orang 

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wisma 

Romantik 2 Surabaya, Jatim dengan korban anak dibawah umur 

ini melibatkan beberapa saksi dan tersangka yang jumlahnya tidak 

sedikit. Proses pemeriksaaan terhadap saksi dan tersangka yang 

tentu membutuhkan banyak personel penyidik dalam 

penanganannya, justru sedikit mengulur waktu yang lebih lama 

karena keterbatasan jumlah penyidik dalam unit terkait. 

Seharusnya apabila jumlah personil penyidik dalam unit 

tersebut cukup, maka proses penyidikan akan lebih cepat dan 

tidak saling menunggu. Kekurangan penyidik perempuan juga 

menjadi sebuah hambatan besar dalam penanganan kasus tindak 

pidana perdagangan orang ini karena pada dasarnya dalam 

mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam kasus ini yang 

adalah anak perempuan di bawah umur tentu membutuhkan 

pendampingan dari penyidik perempuan yang masih terbatas 

jumlahnya.   

b) Minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik  

 Pada kasus perdagangan orang dengan banyaknya tersangka 

yang berdomisili pada tempat yang berbeda, menyebabkan 

penyidik harus melakukan penangkapan secara terpisah. Dalam 
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hal ini tentu penyidik membutuhkan banyak sarana pendukung 

agar semua tersangka dapat ditangkap dan dimintai keterangan. 

Namun, dalam hal ini penyidik mengalami kesulitan karena masih 

minimnya sarana operasional yang mendukung kinerja penyidik. 

Selain itu, masih minimnya anggaran untuk sub direktorat 

penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang juga menjadi 

salah satu penghambat. Anggaran yang dimaksud dalam hal ini 

meliputi anggaran transportasi, pemanggilan saki dan tersangka, 

serta biaya-biaya lain.   

2) Hambatan Eksternal 

a) Kurangnya kesadaran para korban bahwa kesaksian yang 

dikemukakan merupakan bukti yang penting dalam penegakan 

kasus tindak pidana perdagangan orang. 

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya 

anak dibawah umur yakni Mega, Elyana, dan Sella, para korban 

yang dimintai keterangan oleh penyidik acap kali mangkir dari 

panggilan untuk pemeriksaan saksi. Para korban sering 

melalaikan panggilan untuk menjadi saksi korban dalam kasus 

tersebut dengan alasan jauhnya kediaman mereka yaitu di Kendal 

dengan tempat penyidikan yang berada di Polda Jateng. 

Selain itu, para korban juga terkesan memberikan keterangan 

yang bersifat setengah-setengah dan tidak secara tuntas 
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memberikan keterangan perihal apa yang telah mereka lihat, 

dengar dan alami. Perasaan malu yang mereka rasakan terkadang 

menghambat proses penyidikan, meskipun dalam proses 

penyidikan terhadap kasus ini baik terhadap saksi korban 

maupun tersangka selalu dilakukan dengan minimal satu 

penyidik perempuan. 

b) Tingkat pendidikan para korban yang berpengaruh terhadap pola 

pikir terkait kasus TPPO 

Tingkat pendidikan para korban yang masih rendah 

menyebabkan para korban terkesan enggan dan malas memberikan 

keterangan terkait kasus TPPO yang dialaminya karena merasa 

keterangannya tidak terlalu diperlukan dalam proses penyidikan.  

c) Saksi dan tersangka yang berdomisili di tempat yang berbeda 

menyebabkan proses penyidikan yang membutuhkan waktu yang 

panjang. 

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat 

Ngasimin sebagai tersangka, tersangka dan para saksi korban 

ditangkap dan diamankan oleh Tim Unit II Subdit IV Renakta 

Ditreskrimum Polda Jateng dari lokasi prostitusi di Surabaya. 

Namun, tersangka lain yang bernama Hesti dan Sulistiono berada 

di Kaliwungu, sedangkan tersangka Budi Santoso berada di 

wilayah Semarang. Tersangka lain (berjumlah 2 orang) yang 
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dianggap turut serta terkait dalam kasus ini juga masih dalam 

status Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan  terpencarnya lokasi 

penangkapan para saksi dan tersangka, membutuhkan banyak 

personil kepolisian dan juga membutuhkan waktu yang lama.  

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses 

penegakan hukum kasus tindak pidana  di tingkat penyidikan yang 

dilakukan oleh Penyidik Polda Jateng, AKBP Wahyu menyatakan 

upaya yang dilakukan oleh tim Unit II Subdit IV Renakta 

Ditreskrimum Polda Jateng dengan : 

b. Memaksimalkan seluruh personil penyidik serta sarana dan 

prasarana Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda 

Jateng 

Dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana 

perdagangan orang dengan tersangka Ngasimin alias Papi, 

pemilik prostitusi Wisma Romantik 2 di Surabaya, 

dikarenakan jumlah penyidik yang terbatas maka sebelum 

melakukan penyidikan telah dibuat rencana agar dapat 

memaksimalkan serangkaian proses penyidikan hingga 

mencapai akhir.  

AKBP Wahyu menyatakan : 

Ketika melakukan penyidikan, penyidik tidak secara langsung 

melakukan tindakan yang kesannya hanya cepat. Tindakan 

penyidik harus didasarkan atas rencana yang telah dibuat 
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sebelumnya terlebih dahulu, agar semua tim yang bekerja 

memiliki hasil sesuai dengan yang direncanakan. Adanya 

rencana sebelum dilakukannya penyidikan ini tentu juga untuk 

menyiasati minimnya personil kami yang memang kami akui 

masih sedikit37.  

 

Selain itu, penyidik berusaha memaksimalkan segala 

sarana yang ada dalam unit agar meskipun dalam keterbatasan 

sekalipun, kewajiban penegakan hukum terhadap setiap kasus 

dapat diselesaikan secara maksimal.  

c. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang tertentu untuk 

mendampingi korban dan tersangka dalam proses 

penyidikan. 

 Dalam kasus perdagangan orang dengan korban anak 

dan perempuan, korban sering kali merasa malu untuk 

mengemukakan informasi dan memberikan kesaksian 

mengenai apa yang telah mereka alami kepada penyidik. 

Kehadiran penyidik perempuan dalam proses penyidikan 

kasus perdagangan perempuan juga terkadang tidak 

membantu proses penyidikan yang tengah berlangsung.  

 Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan yang muncul 

dari sisi korban yang merasa malu, canggung atau bahkan 

trauma, penyidik sering meminta bantuan ahli misalnya 

                                                             
37 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 
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adalah Psikolog untuk mendampingi korban atau hanya 

sekedar memberikan pendampingan serta konseling.  

AKBP Wahyu menyatakan : 

Saat meminta keterangan dari saksi anak dan perempuan 

dalam kasus perdagangan orang memang sering muncul 

hambatan karena korban ini malu. Maka dari itu, sebelum 

meminta keterangan dari para saksi korban kami bekerja 

sama dengan Dinas Sosial maupun shelter-shelter yang ada 

untuk membantu pemulihan psikologis para korban agar siap 

dan lebih terbuka saat dimintai keterangan terkait kasus 

yang dialaminya38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
38 Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Wahono, Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda 

Jateng, 23 November 2017 


