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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal 

Sebelum membahas hasil penelitian tentang analisis terhadap 

putusan hakim terhadap TPPO (studi kasus terhadap putusan Nomor 

54/Pid.Sus/2016/PN.Kndl), terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai 

gambaran secara umum tentang Pengadilan Negeri Kendal. 

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal 

Pengadilan Negeri Kendal adalah salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang memiliki tugas pokok 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat 

pertama. Pengadilan Negeri Kendal beralamat di Jalan Raya Soekarno-

Hatta No. 220, Patukangan, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa tengah dan 

masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

  

Gambar 3.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal 
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Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas kurang 

lebih 1.002.23 KM persegi, meliputi 20 kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Plantungan; 

2. Kecamatan Sukorejo; 

3. Kecamatan Pageruyung; 

4. Kecamatan Patean; 

5. Kecamatan Singorejo; 

6. Kecamatan Limbangan; 

7. Kecamatan Boja; 

8. Kecamatan Kaliwungu; 

9. Kecamatan Brangsong; 

10. Kecamatan Pegandon; 

11. Kecamatan Ngampel; 

12. Kecamatan Gemuh; 

13. Kecamatan Ringinarum; 

14. Kecamatan Weleri; 

15. Kecamatan Rowosari; 

16. Kecamatan Cepiring; 

17. Kecamatan Kangkung; 

18. Kecamatan Patebon; 

19. Kecamatan Kendal; 

20. Kecamatan Kaliwungu Selatan. 
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Berikut adalah gambar struktur organisasi Pengadilan Negeri 

Kendal: 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal 

Pengadilan Negeri Kendal memiliki 11 Hakim (termasuk Ketua 

dan Wakil Ketua Pengadilan), 1 panitera, 1 panitera muda pidana, 1 

panitera muda perdata, 1 panitera muda hukum, 16 panitera pengganti, 3 

juru sita, 8 juru sita pengganti dan 1 pranata peradilan. 

Pengadilan Negeri Kendal dalam menjalankan tugasnya memegang 

teguh visi dan misi yang dimilikinya. Visinya ialah “terwujudnya 

Pengadilan Negeri Kendal yang Agung”; sedangkan Misinya adalah (1) 

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kendal, (2) Memberikan 

pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan; (3) 

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendal; d (4) 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kendal. 
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B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 

54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal 

Sebagai dasar dalam membahas pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan untuk perkara tindak pidana perdagangan orang, 

peneliti melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 

54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl. Data putusan tersebut diperoleh langsung dari 

panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri Kendal. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap tindak pidana 

perdagangan orang, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berikut akan dipaparkan 

kasus posisi pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl : 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : BUDI SANTOSO Bin DARMO 

Tempat Lahir : Kendal 

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/27 Juni 1969 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dusun Jolinggo RT. 01 RW. 02, Desa 

Getas, Kecamatan Singorejo, Kabupaten 

Kendal 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Pendidikan : SD 
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b. Kasus Posisi 

Kasus ini berawal ketika terdakwa BUDI SANTOSO Bin DARMO 

pada hari Jum’at 19 Agustus 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidak 

tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di 

Pasar Boja Kendal dan di Hotel Mataram, Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP 

Pengadilan Negeri kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili, 

baik melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 

perbuatan, telah 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 mengekploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 

Indonesia,yang dilakukan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Diah 

Permata Megawati (berumur 17 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 

: 3004/1999 korban lahir pada tanggal 25 Oktober 1999), saksi korban 

Elyana (berumur 14 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 

10905/TP/2002 korban lahir pada tanggal 06 April 2002), dan saksi korban 

Sella Savitri (berumur 16 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 

6956/TP/2001 korban lahir pada tanggal 4 Desember 2000), yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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Berawal pada sekitar bulan Juli 2016 Terdakwa bertemu dengan 

saksi Ngasimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di 

Bandungan, Kabupaten Semarang, dan Terdakwa ditawari 

pekerjaan oleh saksi Ngasimin untuk merekrut anak/perempuan 

untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) di Wisma Romantik 

2 miliknya yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 2 No. 10 Kecamatan 

Benowo, Kota Surabaya, dengan kesepakatan Terdakwa mendapat 

upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 

satu anak, dan jika anak yang berhasil direkrut Terdakwa melayani 

tamu 1 kali terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- 

(lima ribu rupiah), dan atas tawaran saksi Ngasimin tersebut 

Terdakwa setuju; 

Bahwa untuk melakukan perekrutan tersebut, Terdakwa 

melakukannya dengan cara memerintahkan anak buahnya atau 

temannya untuk mencari anak/perempuan yang bisa dijadikan PSK, 

yang selanjutnya pada bulan Juli 2016 di Terminal Boja Kabupaten 

Kendal Terdakwa menawari pekerjaan kepada saksi Hesti Winarni 

(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merekrut anak untuk 

dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) di daerah Gresik Jawa 

Timur, dan kalau bisa mendapatkan anak/perempuan Terdakwa 

menjanjikan imbalan atau upah kepada saksi Hesti Winarni, dan 

saksi Hesti Winarni bersedia; 
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Bahwa Terdakwa juga menawari pekerjaan yang sama kepada sdr. 

Taufik, dan kepada sdr. Taufik, Terdakwa juga menjanjikan 

imbalan atau upah apabila berhasil mendapatkan anak/perempuan 

untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial); 

Bahwa atas tawaran pekerjaan dari Terdakwa kemudian saksi Hesti 

Winarni mengajak saksi Sulistiono als. Kenthos (dilakukan 

penuntutan secara terpisah) untuk mencari anak/perempuan untuk 

dijadikan PSK, dan mereka berhasil mendapatkan sasaran 

anak/perempuan di Pasar malam Stadion Utama Kendal pada 

tanggal 19 Agustus 2016 yaitu :  

a. Saksi Diah Permata Megawati (berumur 17 tahun 

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3004/1999 korban 

lahir pada tanggal 25 Oktober 1999), 

b. Saksi korban Elyana (berumur 14 tahun sebagaimana Akta 

Kelahiran Nomor : 10905/TP/2002 korban lahir pada 

tanggal 06 April 2002), dan Murni (15 tahun) 

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 di Pasar malam Stadion 

Utama Kendal juga saksi Hesti Wiarni berhasil mendapatkan 

sasaran yaitu saksi korban Sella Savitri (berumur 16 tahun 

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 6956/TP/2001 korban lahir 

pada tanggal 4 Desember 2000) ; 

 Bahwa kepada para saksi korban tersebut saksi Hesti Winarni dan 

saksi Sulistiono als. Kenthos menawari mereka pekerjaan sebagai 
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pemandu karaoke di daerah Gresik – Jawa Timur dengan gaji 

sebulan sekitar 8 juta sampai 9 juta, dimana satu bulan sekali boleh 

pulang, dan kepada saksi Diah Permata Megawati als. Mega, saksi 

Hesti Winarni mengatakan kalau ditempat tersebut bebas mau apa 

saja, mau mabok bisa, mau minum, narkoba bisa; 

Bahwa setelah mendapatkan anak-anak untuk dijadikan PSK 

(Pekerja Seks Komersial) saksi Hesti Winarni dan saksi Sulistiono 

als. Kenthos menyerahkan anak-anak tersebut kepada Terdakwa, 

dan oleh Terdakwa sebelum anak-anak tersebut diserahkan kepada 

saksi Ngasimin als. Papi, Terdakwa terlebih dahulu membelikan 

baju untuk anak-anak tersebut di pasar Boja Kendal, setelah itu 

untuk saksi korban Mega, saksi korban Elyana dan Murni 

diserahkan Terdakwa kepada saksi Ngasimin als. Papi di sebuah 

Hotel di Bandungan, Kabupaten Semarang, sedangkan untuk saksi 

korban Sella Savitri diserahkan Terdakwa kepada saksi Ngasimin 

als. Papi membawa saksi Mega, saksi Elyana, Murni dan saksi 

Sella ke Wisma Romantik 2 Jl. Sememi gang 2 Rt. 3 Rw. 1 

Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya; 

Bahwa terhadap saksi Diah Permata Megawati dan Elyana, 

sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ngasimin als. 

Papi, bertempat di salah satu kamar Hotel Mataram Bandungan 

pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WIB 

Terdakwa telah meminta saksi Mega untuk berhubungan badan 
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dengannya sambil mengatakan “gak papa saya coba dahulu, itung-

itung untuk pelaris” walaupun awalnya saksi Mega tidak mau 

melayani akhirnya bersedia diajak berhubungan badan, dan sekitar 

jam 23.00 WIB Terdakwa juga meminta saksi Elyana untuk 

berhubungan badan dengannya dan Terdakwa mengatakan “ aku 

ajarin buat penglaris” dan walaupun awalnya saksi Elyana menolak 

akhirnya mau melayani Terdakwa juga; 

  Bahwa dari saksi Taufik, pada bulan September 2016 Terdakwa 

berhasil merekrut saksi Muariah (20 tahun) dari Batang, yang 

kemudian langsung diantar oleh Terdakwa kepada saksi Ngasimin 

als. Papi ke Wisma Romantik 2 Jl. Sememi gang 2 Rt. 3 Rw. 1 

Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya: 

Bahwa saksi Mega, salsi Elyana dan Murni mulai dipekerjakan 

sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) oleh Ngasimin als. Papi 

sejak hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, sedangkan saksi Sella 

Savitri sejak tanggal 23 Agustus 2016, yang bekerja siang hari 

mulai jam 12.00 – 16.00 WIB dengan tarif Rp. 160.000,-/jam dan 

malam hari jam 19.00 – 02.00 WIB dengan tarif Rp. 170,-/jam, dan 

sehari rata-rata per anak melayani tamu 5 s/d 8 kali, dan sampai 

akhirnya mereka dapat diselamatkan oleh petugas dari Polda Jawa 

Tengah pada tanggal 7 September 2016, mereka belum 

mendapatkan upah sama sekali dari saksi Ngasimin als. Papi; 
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  Bahwa atas pekerjaan Terdakwa dalam melakukan perekrutan 

anak/perempuan untuk dijadikan PSK tersebut, Terdakwa 

mendapat upah atau imbalan dari saksi Ngasimin Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak, yang kemudian oleh 

Terdakwa diberikan kepada saksi Hesti Winarni sebesar Rp. 

2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atas 

keberhasilannya merekrut 4 anak yaitu saksi Mega, saksi Elyana, 

saksi Sella Savitri dan Murni, dan kepada sdr. Taufik Terdakwa 

memberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa 

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan 

sebagai berikut : 

- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Honda CRV warna hitam 

Plat No. H-7454-UY Nomor Mesin F201603445 Nomor 

Rangka MHRS10A2F1L003445; 

- 1 (satu) buah Mobil Honda CRV warna hitam Plat No. H-

7454-UY Nomor Mesin F201603445 Nomor Rangka 

MHRS10A2F1L003445; 

- 1 (satu) buah hand phone Samsung J7 warna hitam; 
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- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Guess warna biru; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga; 

- 1 (satu) buah baju warna coklat motif polkadot merk H; 

- 1 (satu) buah celana pendek merk Euphoria warna krem; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif COC.  

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah 

menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 

886/Pen.Pers/2016/PN Smg. dan Penetapan Nomor: 

1010/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, sehingga dapat dipertimbangkan 

dalam pembuktian perkara a quo; 

  Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 

mengajukan Bukti Surat berupa :  

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 

55/VER/PPKPA/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriana 

Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo Semarang; 

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 56/VER/PPKPA/IX/2016 

tertanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani 

oleh dr. Fitriana Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo 

Semarang; 

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 57/VER/PPKPA/IX/2016 

tertanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani 



40 
 

oleh dr. Fitriana Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo 

Semarang.  

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti yang telah 

diajukan, telah didengarkan pula keterangan saksi-saksi yang 

sebelumnya telah disumpah berdasarkan agama dan keyakinannya 

masing-masing di muka persidangan, dan keterangan saksi-saksi 

tersebut sebagai berikut : 

1. SUBADI Bin (Alm.) Saidi 

Bahwa saksi telah melapor ke Polisi karena Diah Permata 

Megawati, perempuan umur 16 tahun 10 bulan, masih berstatus 

pelajar di SMK Bina Nusantara Mangkang kelas II jurusan 

Akutansi  yang merupakan anak saksi telah diperdagangkan orang 

di Surabaya. Bahwa anak saksi tersebut sebelum berangkat ke 

Surabaya tidak pamit kepada saksi dan keluarga, setelah anak saksi 

tidak pulang ke rumah selama 5 (lima) hari saksi menanyakan 

kepada adik dan teman-teman anak saksi tersebut tapi tidak ada 

yang mengetahui keberadaannya. 

Bahwa saksi telah mengetahui keberadaan anaknya setelah 

mendapat kabar dari Beti Puspita Sari yang merupakan kakak dari 

Diah Permata Megawati yang mengatakan anak saksi tersebut telah 

menelponnya memberitahukan bahwa dirinya sedang sakit dan 

sedang bekerja sebagai pemandu karaoke di Karaoke Galaksi 

Gersik. Bahwa saksi telah mencari anaknya tapi saksi tidak 
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menemukannya, kemudian saksi mencari Hesti di Kaliwungu 

karena menurut keterangan anak saksi kalau Hesti dan Kentoslah 

yang menawarinya kerja, tapi saksi tidak menemukan Hesti dan 

Kentos karena keduanya telah pergi, kemudian saksi melapor ke 

Polisi. Bahwa semenjak kejadian tersebut anak saksi tidak mau 

bersekolah lagi karena malu. 

2. DIAH PERMATA MEGAWATI Als. MEGA Binti 

SUBADI 

Bahwa saksi mengaku telah dijual untuk menjadi Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Surabaya oleh terdakwa. Sebelumnya tanggal 

14 Agustus 2016 ketika saksi sedang makan bertemu dengan Hesti 

dan Kenthos, kemudian saksi ditawari pekerjaan oleh Hesti sebagai 

pemandu Karaoke di Gersik dan pada saat itu saksi mengatakan 

Insya Allah dan saksi akan tanya pada temannya dulu.  Bahwa pada 

hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 saksi bertemu lagi dengan 

Hesti dan Kenthos di Stasiun Kendal, lalu sekitar pukul 17.00 WIB 

saksi diajak main ke tempat kos Hesti di Kaliwungu, kemudian 

teman saksi yang bernama Elyana menyusul saksi ke tempat kos 

Hesti bersama temannya.  

Bahwa setelah Hesti menawarkan pekerjaan kepada Elyana dan 

temannya menyatakan mau kerja, lalu Hesti menanyakan lagi 

kepada saksi “mau kerja gak” dan terdakwa mengatakan kalau 1 

(satu) bulan bisa mendapat gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta 
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rupiah), kalau mau bekerja berangkat hari ini juga. Karena pada 

saat itu saksi masih sekolah kelas II SMK dan saksi ingin bekerja 

sampingan, maka saksi menerima tawaran tersebut. Bahwa pada 

hari Jumat malam tanggal 19 Agustus 2016 saksi bersama dengan 

Elyana, teman Elyana, Terdakwa dan Kenthos naik mobil bak 

terbuka warna hitam menuju kolam renang di Boja kabupaten 

Kendal, dan setelah tiba di tempat tersebut sekitar pukul 20.30 WIB 

sdr. Mardi als. mbah jenggot telah menunggu, lalu saksi Elyana dan 

temannya diajak pergi untuk menemui Budi Santoso di pasar Boja 

Kabupaten Kendal. 

Bahwa di pasar Boja Kabupaten Kendal Budi Santoso membelikan 

baju di toko BCL dengan jumlah belanjaan Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah) tetapi di bon oleh Budi Santoso yang nantinya 

akan dibayar oleh saksi setelah saksi mendapat gaji. Selanjutnya 

saksi diajak makan di warung sate kambing di daerah susukan 

Boja, setelah selesai makan saksi diajak pergi oleh Budi Santoso ke 

Bandungan dan menginap di Hotel. Budi Santoso memesan 3 (tiga) 

kamar yaitu 1 (satu) kamar untuk Hesti dan Kenthos, 1 kamar 

untuk saksi bersama Elyana dan Murni sedangkan 1 (satu) kamar 

untuk Budi Santoso. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi masuk ke 

dalam kamar dan didalam kamar sudah ada Budi Santoso lalu saksi 

diajak bersetubuh dengan Budi Santoso, dengan alasan sebagai 
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penglaris, karena dipaksa dan saksi takut sehingga saksi mengikuti 

kemauan Budi Santoso. 

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 

04.00 WIB saksi bersama Elyana dan Murni diajak oleh Hesti dan 

Kenthos untuk bertemu dengan Ngasimin di Hotel Bandungan dan 

setelah bertemu dengan Ngasimin saksi bersama Elyana dan Murni 

dibawa menuju Surabaya dengan menggunakan mobil Avansa 

putih, sedangkan Hesti dan Kenthos tidak ikut. 

Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan Handphone oleh papinya 

Ngasimin, setelah tiba disurabaya di Wisma Romantik 2 saksi 

disuruh mandi dan beristirahat di kamar untuk besok hari bekerja 

sebagai PSK. Saat bekerja menjadi PSK saksi disuruh memakai 

pakaian mini, sedangkan pada waktu membeli baju di pasar Boja 

saksi Bon kepada terdakwa. 

Bahwa saksi bekerja sebagai PSK sejak tanggal 22 Agustus 2016, 

pada siang hari saksi mulai bekerja pukul 12.00 WIB sampai 

dengan 16.00 WIB dengan tarif Rp. 160.000 (seratus enam puluh 

ribu rupiah) / jam. Saat siang hari saksi mendapat upah Rp. 50.000 

(lima puluh ribu rupiah) dan malam hari mendapat upah Rp. 60.000 

(enam puluh ribu rupiah) / jam. Kadang - kadang saksi mendapat 

tips dari tamu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 

Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan saksi 

untuk makan. Dalam satu hari rata-rata saksi melayani tamu 2 (dua) 
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orang sampai dengan 3 (tiga) orang. Selama bekerja sebagai PSK, 

saksi tidak mendapat upah dari Ngasimin. Bahwa saksi merasa 

malu dan tidak terima telah dipekerjakan sebagai PSK.  

3.  ELYANA Alias ERLIN Binti TUMONO 

 Bahwa saksi dipekerjakan di Wisma Romantik 2 jl. Sumemi Jaya 

Gang II Gresik Jawa Timur Surabaya sebagai PSK, sejak tanggal 

22 Agustus 2016 sampai dengan 8 Desember 2016 dan sehari saksi 

melayani tamu rata-rata 1 sampai 5 kali. Saksi bekerja mulai pukul 

11.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, saksi mendapat 

istirahat dari 16.30 WIB sampaii dengan 18.00 WIB, saksi 

mendapat makan siang pukul 11.00 WIB dan 16.00 WIB. Setelah 

istirahat saksi bekerja lagi pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 

02.00 WIB lalu saksi tidur pukul 02.30 WIB dan saksi mendapat 

bayaran tiap tanggal 10 (sepuluh), tetapi saksi belum mendapat 

bayaran dari pemilik Wisma Romantik 2 tersebut. 

 Bahwa saksi tidak ijin kepada keluarga atau orang tua selama 

bekerja sebagai PSK dan saksi pernah mendapat kekerasan dari 

tamu yaitu pernah dicubit-cubit wajah saksi dan dipukul bagian 

paha saksi. Bahwa saksi merasa dibohongi dan dijual sebagai PSK 

di Wisma 2 Gresik Surabaya tersebut. Bahwa di Wisma Romantik 

2 saksi diberi makan 2 kali dalam sehari serta saksi di kasih pil KB. 

Bahwa sekitar tanggal 18 Agustus 2016 saksi berkenalan dengan 

Mega (Diah Permata Megawati) dan Murni dipasar malam, 
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selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 setelah selesai bermain 

saksi, Mega, Murni duduk-duduk di stadiun dan bertemu dengan 

Hesti dan Kenthos, setelah itu Mega diajak oleh Hesti dan Kenthos 

pergi meninggalkan saksi untuk pergi ke kosnya Hesti, selang 1 

(satu) jam kemudian saksi diajak Murni pergi ke kosnya Hesti di 

Sekopek Kaliwungu dengan naik sepeda motor, sesampai disana 

oleh Hesti saksi ditawari pekerjaan sebagai PK (pemandu karaoke) 

dan bekerja di Cafe di Gresik Jatim dengan gaji sebulan sekitar Rp. 

9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Hesti mengajak saksi 

untuk berangkat hari itu juga dan menyuruh saksi agar siap-siap 

jika mau bekerja sebagai PSK, setelah itu saksi mandi dan Hesti 

menyewa mobil kol bak terbuka untuk berangkat, lalu saksi 

bersama dengan Mega, Murni, Hesti, Kenthos dan seorang sopir 

menuju kolam renang Boja, setelah sampai di kolam renang saksi 

dijempt oleh laki-laki (Pak jenggot) untuk bertemu dengan Budi 

Santoso, setelah itu saksi, Mega, Murni, Hesti dan Kenthos 

menggunakan mobil pak jenggot dan Budi menggunakan mobil 

warna hitam untuk pergi membeli baju di Toko BCL Boja, setelah 

itu dibawa ke warung makan sate lalu ke Hotel Bandungan, saksi 

tiba di Hotel bandungan sekitar oukul 02.00 WIB, saksi di hotel 

satu kamar dengan Murni dan Mega, dan sebelum tidur saksi di 

hotel dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Budi 

Santoso (terdakwa) dengan alasan untuk mengajari saksi bekerja 
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nantinya mendapat penglaris, tapi saksi tolak namun saksi tetap 

dipaksa dan setelah hubungan badan dengan Budi saksi langsung 

tertidur. 

 Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB saksi, Murni, Mega 

dibangungkan dan dibawa oleh Budi Santoso ke sebuah Hotel 

untuk bertemu dengan Papi (pemilik Wisma Romantik 2 Gresik 

Surabaya) lalu saksi diberi nasehat agar bekerja yang sungguh-

sungguh dan dijanjikan akan diberi Handphone baru, setelah itu 

saksi tidur dan pukul 09.00 WIB saksi bersama-sama Mega, Murni, 

Papi dan sopirnya menuju ke Wisma ROmantik 2 di Gresik 

Surabaya dan sampai di Wisma Romantic 2 pada hari Minggu, 

tanggal 21 Agustus 2016 pukul 21.00 WIB, lalu saksi diberi kamar 

dan pukul 00.00 WIB saksi melayani 1 tamu untuk pertama 

kalinya. 

Bahwa pada saat di Hotel Bandungan dipesankan 3 kamar, 

sebelumnya saksi dan teman-teman dikumpulkan disalah satu 

kamar dan diberi minuman keras jenis beer, setelah minum beer 

saksi dipanggil Budi Santoso masuk kamar kemudian saksi 

dibilangin pelan-pelan “sini aku ajarin buat penglaris” kemudian 

saksi disuruh membuka seluruh baju, saksi pada saat itu berpikiran 

mau dikasih susuk akan tetapi saksi disetubuhi oleh Budi Santoso. 

 Bahwa pada waktu dikamar Hotel sebelum disetubuhi oleh Budi 

Santoso menjelaskan kepada saksi bahwa saksi akan dipekerjakan 
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menjadi PK (Pemandu Karaoke) di Gresik Surabaya, dengan cara 

bekerjanya menemani minum dan bernyanyi, sebulan sekali boleh 

pulang dengan bayaran Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per 

bulannya, akhirnya saksi tertarik karena gaji besar. 

 Bahwa pada saat perjalanan ke Bandungan Hesti menanyakan umur 

saksi dan saksi jawab saksi baru berumur 15 tahun dan belum 

punya KTP, kemudian Hesti menjawab nanti Papinya yang ngurusi, 

dan saksi juga pernah memberitahukan kepada Budi Santoso bahwa 

saksi belum punya KTP lalu di jawab "nanti semuanya yang urus 

Papi. 

Bahwa Papi adalah pemilik Wisma Romantik 2 di Gresik Surbaya 

dan namanya adalah Pak Min (Ngasimin) yang tinggalnya di 

sebelah Wisma Romantik 2 tersebut. Barang bukti berupa celana 

jeans pendek, kaos dan celana dalam itu milik saksi saat saksi 

dipaksa melayani hubungan badan dengan terdakwa Budi Santoso. 

 Bahwa saksi di Wisma Roamntik 2 dipekerjakan sebagai tamu dan 

melayani tamu untuk berhubungan badan dengan tarif siang Rp. 

160.000,- / jam dan pada malam hari tarif Rp. 170.000,- / namun 

saksi hanya menerima Rp. 60.000,- dan itu tidak langsung 

diserahkan kepada saksi tapi disimpan oleh Pak Sar (calo), dan saat 

melayani tamu untuk berhubungan badan saksi menyediakan 

kondom dan di Wisma Romantic 2 tersebut juga ada minuman 

beer. Saksi bekerja melayani tamu selama 1 (satu) minggu 
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sedangkan 1 (satu) minggu lagi saksi sakit. Namun saksi tidak 

terima diperlakukan sebagai PSK. Terhadap keterangan saksi, 

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar. 

4. SELLA SAVITRI Binti DANI, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

 Bahwa saksi telah dipekerjakan di Wisma Romantik 2 jln. Sumemi 

Jaya Gang II Gresik Jawa Timur Surabaya sebagai PSK (Pekerja 

Seks Komersial). Saksi sebelum kejadian dijanjikan oleh Hesti 

akan dipekerjakan sebagai pemandu karaoke di Kab. Gresik 

Propinsi Jawa Timur dengan gaji perbulan Rp. 9.000.000,00 

(sembilan juta rupiah). 

Bahwa Kenthos adalah suami dari Hesti, Budi Santoso dan Mardi 

Jenggot adalah orang yang mengantar saksi untuk bertemu Papi 

Ngasimin, Papi Ngasimin adalah pemilik Wisma Romantik 2 Jalan 

Sumeni Jaya Gang II Gresik Jawa Timur. 

 Bahwa saat kejadian saksi berumur 15 (lima belas) tahun. Pada 

tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi pergi 

kepasar malam yang berada di Stadion Utama Kendal. Pada saat itu 

saksi bertemu dengan Hesti dan suaminya yang bernama Kenthos, 

kemudian saksi ditawari Hesti pekerjaan sebagai pemandu karoke 

di Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan gaji sebesar Rp. 

9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dan bisa pulang setiap 

1 bulan sekali, kemudian saksi menerima tawaran tersebut. 
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 Bahwa setelah menyetujui tawaran yang di berikan oleh Hesti, 

saksi diajak kerumah kos Hesti di Sekopek Kaliwungu Kendal dan 

saksi disuruh tidur di kos, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 

WIB saksi meminta ijin untuk pulang tetapi tidak diperbolehkan. 

Saksi diajak oleh Hesti dan Kenthos ke Boja untuk bertemu dengan 

Budi Santoso. Saksi dan hesti menuju ke pasar Boja menggunakan 

miobil milik Budi Santoso, sementara Budi Santoso pergi 

menjemput Mardi alias Pak Jenggot. 

Bahwa di pasar Boja saksi membeli baju sejumlah Rp. 750.000,- 

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai berbelanja saksi 

dijemput oleh Budi Santoso dan Mardi alias Pak Jenggot dengan 

menggunakan mobil, sedangkan Hesti tidak ikut, kemudian saksi 

dibawa sampai ke Pom Bensin di daerah Jawa Timur. Setelah 

sampai di Pom Bensin daerah Jawa Timur saksi bertemu dengan 

Papi Ngasimin, selanjutnya saksi disuruh pindah ke mobil milik 

Papi Ngasimin, kemudian saksi dibawa menuju ke Wisma 

Romantik 2 yang beralamat di Jalan Semami Jaya Gang 2 Rt.03 

Rw.01, Kecamatan Benowo kota Surabaya. Bahwa setelah sampai 

di Wisma Romantik 2 saksi diperintahkan oleh Papi Ngasimin 

untuk masuk ke kamar, kemudian saksi membereskan baju dan tiba 

tiba ada laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi masuk untuk 

menyuntikan obat KB kepada saksi. 
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 Bahwa saksi bekerja sebagai PSK mulai siang hari pukul 11.00 

WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, malam mulai pukul 19.00 

WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, selama bekerja saksi tidak 

diperbolehkan keluar dari Wisma Romantik 2 dan tidak 

diperbolehkan tidur lebih dari pukul 03.00 WIB. Saksi bekerja 

dengan tarif di siang hari Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu 

rupiah) sedangkan pada malam hari tarifnya Rp. 170.000 (seratus 

tujuh puluh ribu rupiah) dengan sistem pembagian siang hari saksi 

mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan malam 

hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya 

dibagi kepada calo dan pemilik Wisma Romantik 2. 

 Bahwa saksi dapat keluar dari Wisma Romantik 2 Gresik karena 

dijemput oleh Polisi dan pulang bersama dengan Mega dan Elyana. 

Bahwa saksi tidak terima dipekerjakan sebagai PSK. 

5. EKO SANTOSO, SH.,  

 Bahwa saksi telah menangani perkara Traficing atas limpahan 

perkara dari Polsek Kaliwungu dan saksi telah melakukan 

penangkapan terhadap terdakwa Budi Santoso pada tanggal 9 

September 2016 di daerah Sukorejo Kendal terkait laporan Polisi 

Nomor: LP/339/IX/2016/Ditreskrimum tertanggal 7 September 

2016. Setelah POLDA Jawa Tengah mendapat laporan dari bapak 

korban bernama Diah Permata Megawati alias Mega, saksi bersama 

tim berangkat dari Mako Ditreskrimum POLDA Jawa Tengah pada 
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hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB 

dengangan menggunakan mobil menuju ke daerah Singorojo yaitu 

di desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal untuk 

mencari keberadaan Budi Santoso, sekitar pukul 13.30 WIB saksi 

bersama tim mendapat informasi bahwa Budi Santoso sedang 

berada di daerah Sukorejo, Kabupaten Kendal, kemudian saksi dan 

tim menghubungi temannya untuk meminta tolong mengecek 

keberadaan Budi Santoso di Sukorejo Kendal. 

Bahwa selanjutnya saksi bergerak menuju bengkel yang berada di 

daerah Sukorejo dan setelah saksi sampai di bengkel tersebut Budi 

Santoso sedang memperbaiki mobil CRV, kemudian saksi bersama 

tim langsung melakukan penangkapan terhadap Budi Santoso. 

Setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara Budi Santoso 

kemudian Hesti ditangkap. 

6. NGASIMIN Bin SUKAMTO 

 Bahwa saksi telah mempekerjakan anak dibawah umur sebagai 

PSK di Wisma Romantik 2, beralamat di Jalan Sumemi Jaya Gang 

II Gresik Kota Surabaya Jawa Timur, yang telah dibuka oleh saksi 

tanpa ijin sekitar tahun 2006.  

 Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007, karena 

Terdakwa pernah bekerja di Wisma Romantik 2 milik saksi di 

Surabaya. Pada bulan Juli 2016 saksi telah meminta Terdakwa 

untuk dicarikan perempuan yang mau dipekerjakan sebagai PSK di 
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Wisma Romantik 2. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mendapat 

3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu Mega, Elyana, dan Murni 

kemudian saksi menjemput ketiga orang anak tersebut di 

Bandungan dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza. 

 Bahwa ada salah seorang anak yang meminta pulang, tapi saksi 

tidak ingat namanya. Selain mendapat 3 (tiga) anak tersebut saksi 

mendapatkan 1 (satu) anak lagi bernama Sella yang diantar oleh 

Terdakwa di Pom Bensin Gresik kemudian anak tersebut saksi 

bawa ke Wisma Romantik 2 di Surabaya. Saksi mengetahui bahwa 

ke tiga orang yang saksi bawa untuk dijadikan PSK masih anak-

anak. 

 Bahwa sebagai PSK bertugas melayani tamu siang hati mulai pukul 

11.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan tarif Rp. 

160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan pembagian 

untuk PSK Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk biaya 

bersih-bersih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisanya untuk 

saksi guna membiayai kamar / AC dan makan minum, sedangkan 

pada malam hari dengan tarif Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh 

ribu rupiah) dengan pembagian untuk PSK Rp. 60.000,- (enam 

puluh ribu rupiah) untuk biaya bersih-bersih Rp. 20.000,- (dua 

puluh ribu rupiah) sisanya untuk saksi guna membiayai kamar / AC 

dan makan minum. Keuntungan saksi setiap harinya antara Rp. 
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300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- 

(empat ratus ribu rupiah). 

Bahwa Mega, Elyana, dan Sella telah dipekerjakan sebagai PSK 

selama 3 (tiga) minggu. Adapun tugas saksi di Wisma Romantik 2 

yaitu : 

a. Mengawasi PSK yang ada di Wisma Romantik 2; 

b. Melakukan pengcekan atau absen PSK yang bekerja; 

c. Melakukan perekrutan terhadap PSK; 

d. Menerima laporan keuangan dari kasir atau pelayan dan 

bertanggung jawab untuk menggaji karyawan dan Psk dan 

bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Wisma Romantik 2 

tersebut. 

Bahwa saksi memiliki 2 pelayan yang bertugas untuk mencari tamu 

yang akan mencari PSK untuk berhubungan intim dan saksi 

memberikan tempat atau sofa tempat PSK berkumpul, apabila ada 

tamu yang mencari PSK untuk berhubungan intim maka pelayan 

mempersilahkan tamu untuk memilih PSK yang ada, jika tamu 

tertarik maka tamu dapat berhubungan dengan PSK pilihannya di 

kamar yang telah disediakan di Wisma Romantik 2. Kepada Budi 

Santoso saksi memberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta 

lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil merekrut 1 (satu) orang 

perempuan untuk di jadikan PSK di Wisma Romantik 2 dan 

keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika setiap 1 



54 
 

(satu) peremouan yang dibawanya melayani seorang tamu, upah ini 

akan di dapatkannya setiap bulan. 

Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena telah berhasil 

mendapatkan 3 (tiga) orang perempuan yang dapat dipekerjakan 

sebagai PSK. 

7. HESTI WINARNI Binti SUPRIYONO 

 Bahwa saksi sersama dengan Sdr. Sulistyono alias Kenthos 

merekrut Mega,Elyana, dan Shella yang diketahui brusia dibawah 

17 tahun untuk dijadikan PSK du Gresik, Surabaya Jawa Timur. 

Pada saat Kebaran 2016 saksi bertemu dengan Diah Permata 

Megawati alias Mega di pasar malam, kemudian saksi menawarkan 

pekerjaan kepada Mega dan Mega mengutarakan niatnya ingin 

mengajak Elyana. 

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi mengajak Mega ke 

rumah kosnya, disitulah saksi menawarkan Mega, Elyana dan 

Murni bekerja sebagai PSK dan kalau mereka mau agar bersiap-

siap karena akan berangkat hari itu juga. Setelah mereka semua 

setuju, saksi dan Kenthos membawa Mega, Elyana san Murni 

dengan menggunakan mobil bak terbuka ke kolam renang Boja 

menemui Mardi alias Jenggot, kemudian pergi menuju pasar Boja 

untuk menemui Terdakwa. Oleh Terdakwa Mega, Elyana, dan 

Murni dibelikan baju di toko BCL kemudian diajak makan sate di 
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warung, setelah selesai makan Terdakwa membawa ketiga orang 

anak tersebut ke Bandungan bersama saksi dan Kenthos. 

Di Hotel Bandungan ketiga anak tersebut meminta minuman keras 

dan Terdakwa memesan 3 (tiga) kamar, 1 (satu) kamar untuk 

terdakwa dan Mardi, 1 (satu) kamar untuk saksi dan Kenthos, 1 

(satu) kamar lagi untuk Mega, Elyana, dan Murni. Pagi harinya 

saksi dan Kenthos pulang ke rumah, oleh terdakwa saksi diberi 

imbalan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai 

imbalan karena telah mencarikan perempuan untuk dipekerjakan 

sebagai PSK. Selang beberapa hari kemudian saksi menemui Sella 

untuk dijadikan PSK, dan saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa. 

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ngasimin sejak tahun 2007 karena 

Sdr. Ngasimin pernah bekerja sebagai karyawan atau pegawai di 

Wisma Romantik 2 milik Terdakwa yang bertugas sebagai antar 

jemput PSK. Awalnya sekitar bulan Juli 2016 Terdakwa bertemu 

dengan Sdr, Ngasimin di Bandungan dalam hal ditawari pekerjaan 

sebagai perekrut perempuan untuk dijadikan PSK dengan 

kesepakatan bahwa Terdakwa mendapat uang oprasional sebesar 

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak yang 

berhasil direkrut sebagai PSK, dan jika anak tersebut berhasil 
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melayani 1 (satu) tamu maka Sdr. Ngasimin akan diberi 

keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa 

menyetujuinya, pada saat itu juga Terdakwa melakuka perekrutan 

terhadap anak untuk di jadikan PSK di Wisma Romantik 2 yang 

beralamat di Jl. Semami Jaya Gang II No.10 Rt. 03/Rw. 01, 

Kelurahan Semami, Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang 

Terdakwa melakukan perekrutan perempuan untuk dijadikan PSK. 

Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara yaitu : 

a. Terdakwa bertanya kepada tukang ojek unuk mencarikan anak 

yang bisa di booking dan jika ada anak yang mau di booking 

terdakwa merayu anak tersebut untuk di jadikan PSK di Kota 

Surabaya dan jika mau maka Terdakwa langsung menghubungi 

Sdr. Ngasimin atau mengantar anak tersebut ke Wisma 

Romantik 2 yang beralamat di Jl. Semami Jaya Gang II No.10 

Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Semami, Kecamatan Benowo Kota 

Surabaya milik Sdr. Ngasimin tersebut; 

b. Terdakwa memerintahkan anak buah atau teman Terdakwa 

untuk melakukan perekrutan terhadap anak dengan imbalan Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak, selanjutnya jika anak 

buah Terdakwa mendapatkan anak yang mau dipekerjakan 

sebagai PSK maka anak tersebut dipertemukan kepada 

Terdakwa untuk memastikan anak tersebut mau atau tidak 
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dijadikan sebagai PSK, jika mau maka selanjutnya Terdakwa 

menghubungi Sdr. Ngasimin untuk membahas pengiriman anak 

tersebut ke Wisma Romantik 2 yang beralamat di Jl. Semami 

Jaya Gang II No.10 Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Semami, 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

Bahwa dari Hersi telah berhasil merekrut 4 (empat) orang anak dan 

sudah dipekerjakan sebagai PSK di Wiama Romantik , tapi ada 

yang sudah pulang 1 (satu) orang dengan alasan tidak betah. 

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) per anak dari Sdr. Ngasimin, kemudian uang tersebut 

Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa Rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya operasional. 

Bahwa terdakwa juga mendapat keuntungan jika anak yang 

direkrut tersebut berhasil melayani 1 (satu) tamu maka terdakwa 

akan mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang 

akan di terima Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali dari Sdr. 

Ngasimin namun sampai saat ini terdakwa belum menerima uang 

tersebut. 

Bahwa mobil CRV warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk 

mengantar anak-anak tersebut kepada Sdr. Ngasimin, Terdakwa 

pinjam dari Ngatemah Binti Ngasmani (Alm. Atas perbuatan yang 

dilakukannya Terdakwa merasa menyesal. 
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Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa di atas,  adapun putusannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin DARMO telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Turut Serta Melakukan Perekrutan dan Pengiriman 

Orang untuk tujuan Mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah 

Negara Republik Indonesia”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SANTOSO Bin 

DARMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 

denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara 

yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Honda CRV warna 

hitam Plat No. H-7454-UY Nomor Mesin F201603445 

Nomor Rangka MHRS10A2F1L003445; 

- 1 (satu) buah Mobil Honda CRV warna hitam Plat No. H-

7454-UY Nomor Mesin F201603445 Nomor Rangka 

MHRS10A2F1L003445; 
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Dikembalikan kepada Sdri. Ngatemah Binti Ngasmani (Alm.); 

- 1 (satu) buah hand phone Samsung J7 warna hitam; 

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Guess warna biru; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga; 

- 1 (satu) buah baju warna coklat motif polkadot merk H; 

- 1 (satu) buah celana pendek merk Euphoria warna krem; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif COC. 

Dirampas untuk di musnahkan; 

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 

rupiah).  

Meninjau dari putusan dengan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin 

DARMO, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang karena telah memenuhi unsur sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang 

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 

butir 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang 
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perseorangan, atau korporasi yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang; 

Menimbang bahwa orang perseorangan dalam delik ini 

menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta 

pertanggung jawaban atas perbuatannya apabila terbukti 

kesalahannya; 

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke 

persidangan seorang Terdakwa bernama BUDI SANTOSO Bin 

DARMO yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok 

dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan 

Penuntut umum sebagaimana telah dibenarka oleh saksi-saksi 

Terdakwa. Oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang 

yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat 

dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (eror in 

persona) serta Terdakwa selama menjalani masa persidangan sehat 

secara jasmani dan rohani; 

Menimbang, bahwa demikian telah cukup pula bagi Majelis 

Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar 

Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindak pidana 

seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat 

Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut 

merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu 

menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. 
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2. Unsur yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, 

Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan 

Seseorang. 

Menimbang bahwa unsur yang melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, penerimaan, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang bersifat alternatif yang artinya apabila salah 

satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut 

telah terpenuhi; 

   Menimbang bahwa pengertian “perekrutan” menurut Pasal 

1 butir 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan 

yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 

memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, 

sedangkan pengertian “pengiriman” menurut Pasal 1 butir 10 

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan 

memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke 

tempat lain; 

   Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 

pada bulan Juli 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi Ngasimin 

kemudian Terdakwa ditawari pekerjaan oleh saksi Ngasimin untuk 

mencari anak atau perempuan untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks 

Komersial) di Wisma Romantik 2 yang beralamat di Jalan Semami 
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Jaya 2 No.10 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dengan 

kesepakatan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu anak/perempuan, dan jika 

perempuan/anak yang telah direkrut oleh Terdakwa melayani 1 

(satu) tamu, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- 

(lima ribu rupiah) atas tawaran dari saksi Ngasimin tersebut 

Terdakwa menyetujuinya; 

   Menimbang bahwa untuk mendapatkan anak/perempuan 

Terdakwa telah menawarkan pekerjaan kepada Hesti Winarni 

untuk mencari anak/perempuan untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks 

Komersial) di daerah Gresik Jawa Timur, dan Terdakwa 

menjanjikan imbalan atau upah kepada saksi Hesti Winarni apabila 

telah mendapatkan anak atau/perempuan yang dapat di jadikan 

PSK, kemudian saksi Hesti Winarni mengajak Sulistiono alias 

Kenthos untuk mencari anak/perempuan untuk dijadikan PSK; 

  Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2016 Hesti Winarni 

dan Sulistiono alias Kenthos telah mendapatkan 4 (empat) orang 

perempuan yaitu : Diah Permata Megawati, Elyana dan Murni, 

kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 di Pasar malam Stadion 

Utama Kendal saksi Hesti Winarni mendapatkan korban yang 

bernama Sella Savitri; 

   Menimbang bahwa pada hari Jumat malam tanggal 19 

Agustus 2016 Hesti Winarni dan Kenthos membawa Diah Permata 
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Megawati, Elyana dan Murni dengan menggunakan mobil bak 

terbuka menuju kolam renang Boja untuk menemui Mardi alias 

Jenggot, selanjutnya pagi menuju pasar Boja untuk menemui 

Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa ketiga orang 

perempuan tersebut dibelikan baju, diberi makan di warung sate, 

lalu ketiga orang perempuan tersebut dibawa menuju Hotel 

Bandungan; 

   Menimbang bahwa di Bandungan Terdakwa telah 

menyerahkan Mega, Elyana, dan Murni kepada Ngasimin untuk 

dibawa menuju Wisma Romantik 2 di Surabaya dengan 

menggunakan mobil Avanza warna putih sedangkan terhadap Sella 

Savitri Terdakwa menyerahkan kepada Ngasimin di Pom Bensin 

Gresik, lalu Sella Savitri dibawa Ngasimin menuju ke Wisma 

Romantik 2 di Surabaya; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas 

telah nyata Terdakwa telah melakukan tindakan membawa anak 

perempuan sehingga terpisah dari keluarganya dan Terdakwa telah 

pula melakukan pengiriman sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 9 dan butir 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 

demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan 

perekrutan, pengiriman” telah terpenuhi; 



64 
 

3. Unsur 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. 

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang 

artinya apabila salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi 

maka unsur tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 

pada awaknya Hesti Winarni telah menawarkan pekerjaan kepada 

Diah Permata Megawati, Elyana, Murni, dan Sella Savitri sebagai 

pemandu karoke di daerah Gresik Jawa Timur dengan gaji sebulan 

sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 

9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan satu bulan sekali boleh 

pulang, sehingga keempat anak perempuan tersebut menerima 

pekerjaan tersebut akan tetapi setelah Diah Permata Megawati, 

Elyana, Murni, dan Sella Savitri berada di Wisma Romantik 2 

milik Ngasimin keempat orang anak perempuan tersebut tidak 

dipekerjakan sebagai pemandu karoke melainkan sebagai PSK oleh 

Ngasimin alias papi sejak hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, 

sedangkan Sella Savitri sejak tanggal 23 Agustus 2016, yang 

bekerja siang hari mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 



65 
 

16.00 WIB sengan tarif Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu 

rupiah) per jam, sedangkan malam hari pukul 19.00 WIB sampai 

dengan pukul 02.00 WIB dengan tarif Rp. 170.000,- (seratus tujuh 

puluh ribu rupiah) per jam; 

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Diah Permata 

Megawati, Elyana dan Sella Savitri dipesidangan bahwa saksi-saksi 

korban tersebut tidak pernah menerima bayaran dari Ngasimin atas 

pekerjaan tersebut; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut 

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan dibantu Hesti 

Winarni dan Sulistiono alias Kenthos dalam melakukan perekrutan 

dan pengiriman terhadap Diah Permata Megawati, Elyana, Murni, 

dan Sella Savitri telah disertai serangkaian kata-kata bohong atau 

penipuan, oleh karena itu unsur “dengan penipuan” telah terpenuhi. 

4. Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di 

Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, kaya “untuk tujuan” sebelum 

kata “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukan bahwa tindak 

pidana perdagangan orang adalah delik formil, taitu adanya tindak 

pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuuhinya unsur-

unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 
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menimbulkan akibat sedangkan yang dimaksud eksploitasi 

menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi 

tidak terbatas kepada pelavuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 

secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

materiil maupun imateriil; 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, 

unsur mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik 

Indonesia telah terpenuhi. 

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan  Pasal 17 

Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsurnya adalah 

dilakukan terhadap anak, dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan perempuan yang telah direkrut oleh Terdakwa 

dengan bantuan Hesti Winarni dan Sulistiono alias Kenthos dan 

dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) di Wisma Romantik 2 

yang beralamat di Jalan Semami Jaya Gang 2 No. 10 Rt. 03 / Rw. 
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01, Kelurahan Semami, Kecamatan Benowo Kota Surabaya milik 

Ngasimin adalah : 

- Diah Permata Megawati berumur 17 (tujuh belas) tahun, 

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3004/1999 korban lahir 

pada tanggal 25 Oktober 1999; 

- Elyana alias Erlin Binti Tumono berumur 14 (empat belas) 

tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 10905/TP/2002 

korban lahir pada tanggal 6 April 2002; 

- Murni berumur 15 (lima belas) tahun; 

- Sella Savitri Binti Dani berumur 16 (enam belas) tahun 

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 6956/TP/2001 lahir 

pada tanggal 4 Desember 2000; 

Demikian unsur dilakukan terhadap anak telah terpenuhi. 

 Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku 

tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 

dan yang turut serta melakukan perbuatan”. 

 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 

terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

telah nampak jelas peran Terdakwa dalam merekrut dan 

pengiriman terhadap Diah Permata Megawati, Elyana, Murni, dan 

Sella Savitri. Diantara Terdakwa, Hesti, Sulistiono, dan Ngasimin 

terdapat kerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan yaitu agar 
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korban-korban tersebut dapat dipekerjakan sebagai PSK, dengan 

demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. 

Berdasarkan hasil keputusan dari pengadilan, maka 

hukuman yang diperoleh Terdakwa adalah pidana penjara selama 5 

(lima) tahun dari 15 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan 

denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan bahwa 

hukuman tersebut akan dikurangi masa penangkapan dan 

penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Terdakwa juga 

diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua 

juta lima ratus ribu rupiah). 

Putusan tersebut dianggap adil dan dijatuhkan atas 

pertimbangan-pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah 

meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa juga dianggap tidak 

mendukung proggram pemerintah dalam memberantas tindak 

pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terhadap 

korban yang masih anak-anak yang menimbulkan dampak negatif 

terhadap psikologi anak. Adapula pertimbangan yang dianggap 

meringankan Terdakwa, antara lain Terdakwa telah mengaku 

secara terus terang tentang perbuatannya, Terdakwa mengaku 

menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak 

mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah tersangkut 
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masalah pidana dan belum pernah dihukum. Pengakuan tersebutlah 

yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk 

memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kndl.  

  Melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim saat 

menjatuhkan pidana, penulis berpendapat bahwa selisih antara 

tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 

hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang memberatkan 

Terdakwa, belum lagi masa kurungan yang masih dikurangkan 

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. 

Bukan tidak mungkin Terdakwa tidak benar-benar merasa 

menyesal dan mengulangi perbuatannya lagi, apalagi bila tindak 

pidana perdagangan orang ini termasuk ke dalam golongan 

kejahatan luar biasa.  

 Berdasarkan hasil wawancara dalam setiap putusannya 

dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, Hakim selalu 

memberi hukuman berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan 

jenis, serta berat ringan perbuatannya sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

 “ Dalam menjatuhkan putusan saya selalu berpatokan pada 

undang-undang yang berlaku dan didakwakan pada 

terdakwa, begitu juga dengan kasus tindak pidana 

perdagangan orang. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana 

penjara dan denda sebagai tambahan sesuai dengan jenis 

serta berat ringan perbuatannya sebagaimana sudah diatur 
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dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang.”26 

 

Hal ini membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan  hakim 

sekarang ini cenderung bersifat positivis artinya hakim memutus 

suatu perkara hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku, 

padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

disebutkan bahwa : 

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengetahui, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Meskipun dalam wawancara, hakim Popo Juliani, SH 

menyatakan bahwa ia mengikuti Undang-Undang yang berlaku, 

namun yang mengherankan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada 

pelaku, yang hanya sepertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Mengenai hal ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari hakim popi 

Juliani, SH. Penulis berpendapat bahwa seharusnya pemidanaan 

atau sanksi pidana yang dijatuhkan dikaitkan dengan status korban 

sebagai anak, dimana sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku 

                                                           
26 Hasil wawancara dengan Ibu Popi Juliyani, SH, MH, Hakim di Pengadilan Negeri Kendal pada 

hari Jumat 9 Juni 2017. 
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tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak adalah 

ditambah sepertiga. 

 Hal tersebut berarti bahwa hakim sebagai penegak hukum 

harus turut merasakan dan mengenali rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat, agar dapat memberi putusan sesuai dengan hukum dan 

rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Tugas hakim bukan 

hanya menegakan hukum  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada, tapi juga berkaitan dengan penemuan hukum 

karena pada kenyataannya perkembangan perkara yang masuk di 

pengadilan khususnya perkara pidana terus mengalami 

perkembangan sesuai seiring dengan perkembangan zaman. Oleh 

sebab itu, hakim sudah seharusnya memiliki kepekaan yang lebih 

terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di tengah 

masyarakat. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika hakim 

memberi putusan yang lebih berat terhadap kejahatan luar biasa 

seperti tindak pidana perdagangan orang semacam ini. 

 Dalam menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan 

beberapa faktor seperti faktor yuridis dan non yuridis. Hakim 

dalam hal ini menjelaskan bahwa: 

 “Dalam memberikan putusan kami sebagai hakim tidak 

boleh sembarangan, ada banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan kami, yaitu faktor yuridis dan non-yuridis.” 

 

Yang termasuk dalam faktor yuridis yaitu: 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 



72 
 

 Dalam putusan ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa 

Penuntut Umum dengan dakwaan : 

Kesatu                     : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP; 

ATAU 

Kedua                      :  

Primair                   : melanggar Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

Subsidair : melanggar Pasal 76 I jo Pasal 88 

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak; 

Lebih Subsidar : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

 Berdasarkan fakta di persidangan dakwaan Kesatu telah 

terbukti, maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu 

dipertimbangkan lagi oleh Hakim. 

b. Fakta di Persidangan 

 Pada persidangan terdapat perbedaan keterangan yang 

diberikan oleh saksi Hesti Winarni dengan saksi korban Diah 

Permata Megasari  als. Mega, Elyana, dan Sella Savitri als. 

Sella. Dimana saksi Hesti Winarni memberikan keterangan 

bahwa dirinya dalam menawarkan pekerjaan kepada saksi 

korban mengatakan jika nantinya saksi korban akan  

dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), namun 

ketiga saksi korban yang di dengar keterangannya dimuka 

persidangan memberi keterangan bahwa saksi Hesti Winarni 

menawarkan pekerjaan sebagai pemandu karoke bukan sebagai 

PSK (Pekerja Seks Komersial). Dengan keadaan yang 

demikian, hakim mempertimbangkan suara terbanyak, 

sedangkan Terdakwa pada umumnya membenarkan seluruh 

fakta yang terungkap dipersidangan.  

c. Keterangan Terdakwa. 

 Pada pokoknya keterangan terdakwa hanya menjadi 

pertimbangan tidak dapat menjadi acuan, karena dalam 
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beberikan keterangannya di muka persidangan Terdakwa tidak 

di ambil sumpahnya, berbeda dengan para saksi yang di 

sumpah terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya 

sebelum didengar keterangannya di muka persidangan. 

d. Alat Bukti  

 Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang termasuk 

alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah: 

a.) Keterangan Saksi; 

b.) Keterangan Ahli; 

c.) Surat; 

d.) Petunjuk; 

e.) Keterangan Terdakwa 

Dalam putusan perkara ini alat bukti yang digunakan 

adalah: 

a.) Keterangan saksi dari Subadi Bin (Alm.) Saidi, Diah 

Permata Megasari Binti Subadi, Elyana Binti Tumono, 

Sella Savitri Binti Dani, Eko Santoso, Ngasimin Bin 

Sukamto, Hesti Winarni Binti Supriyono. 

b.) Surat, yaiu surat Visum Et Repertum Nomor: 

55/VER/PPKPA/IX/2016 tertanggal 14 September 

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria 

Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo Semarang, 

surat Visum Et Repertum Nomor: 
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56/VER/PPKPA/IX/2016 tertanggal 14 September 

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria 

Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo Semarang, 

surat Visum Et Repertum Nomor: 

57/VER/PPKPA/IX/2016 tertanggal 14 September 

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria 

Romdhonah, dokter pada RSU Tugurejo Semarang 

c.) Keterangan Terdakwa, yang pada umumnya 

membenarkan fakta yang terungkap dipersidangan. 

e. Barang Bukti 

 Dalam KUHAP tidak menjelaskan secara langsung 

tentang definisi dan jenis barang bukti, namun pada Pasal 39 

ayat (1) KUHAP menyebutkan kelompok barang yang dapat 

disita, yaitu: 

a.) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan 

pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b.) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

c.) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 

penyelidikan tindak pidana; 
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d.) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan 

melakukan tindak pidana; 

e.) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 

dengan tindak pidana yang dilakukan; 

Berdasarkan putusan dari perkara ini, barang yang 

dijadikan sebagai bukti adalah : 

- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Honda CRV warna 

hitam Plat No. H-7454-UY Nomor Mesin F201603445 

Nomor Rangka MHRS10A2F1L003445; 

- 1 (satu) buah Mobil Honda CRV warna hitam Plat No. H-

7454-UY Nomor Mesin F201603445 Nomor Rangka 

MHRS10A2F1L003445; 

- 1 (satu) buah hand phone Samsung J7 warna hitam; 

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Guess warna biru; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga; 

- 1 (satu) buah baju warna coklat motif polkadot merk H; 

- 1 (satu) buah celana pendek merk Euphoria warna krem; 

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif COC. 

Selain faktor yuridis, terdapat juga faktor non yuridis yang 

mencakup beberapa hal yaitu:  
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a. Latar Belakang Sosial 

 Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan SD, yang 

mungkin tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut 

merupakan tindak pidana perdagangan orang yang termasuk 

kedalam kategori kejahatan luar biasa dan diancam dengan 

pidana yang berat. Selain itu terdakwa sudah berada di dalam 

lingkungan tempat prostitusi cukup lama karena pernah 

bekerja di Wisma Romantik 2 milik saksi Ngasimin, yang 

mungkin bagi terdakwa hal-hal yang berkaitan dengan 

prostitusi dan perekrutan anak untuk dipekerjakan sudah 

menjadi hal yang wajar. Berdasarkan latar belakang 

pendidikan terdakwa yang hanya berpendidikan sampai tingkat 

SD, menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam 

memutus hukuman bagi terdakwa. 

b. Latar Belakang Ekonomi 

Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan terbesar untuk 

melakukan suatu tindak pidana, dalam kasus ini Terdakwa 

memperoleh imbalan yang cukup besar atas perbuatan yang 

dilakukannya yaitu Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 

rupiah) per anak yang berhasil di rekrut untuk dipekerjakan 

sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan mendapat bonus 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika anak yang berhasil 

Terdakwa rekrut melayani 1 (satu) tamu yang akan Terdakwa 
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terima uangnya setiap bulan. Imbalan yang cukup besar 

dengan pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan tenaga, 

pikiran serta waktu yang singkat  menjadi daya tarik tersendiri 

untuk terdakwa karena dengan mudah mendapatkan uang. 

c. Motif Perbuatan 

    Terdakwa melakukan perbuatannya memperdagangkan 

orang semata-mata hanya untuk memperoleh imbalan dari 

saksi Ngasimin yang cukup besar  dan tidak ada motif lain. 

Dalam wawancara terhadap hakim, Peneliti menyimpulkan 

bahwa faktor yuridis memiliki pengaruh yang lebih besar bagi 

hakim dalam menjalankan keputusan.  

Selain faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar pertimbangan 

Hakim adalah alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan 

pemaaf. Alasan penghapus pidana diatur dalam: 

Pasal 44 KUHP : 

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 

cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana; 

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya 

cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka 

Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke 

dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sewaktu 

percobaan; 

(3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi 

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
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 Di sisi lain, alasan Pembenar diatur dalam Pasal 49 KUHP : 

(1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, 

ketika ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang 

melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; 

terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, tidak dipidana. 

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 

disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena 

serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 

Pasal 50 KUHP : 

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. 

 

Pasal 51 KUHP :  

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang, tidak dipidana. 

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan 

hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad 

baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, 

dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 

pekerjaannya. 

Alasan Pemaaf diatur dalam : 

Pasal 48 KUHP : 

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana.  

 

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan 

Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl tidak ada alasan pemaaf dan pembenar 

yang di temukan27. 

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim ternyata hakim 

memutus pidana yang tidak terlampau berat, hanya sepertiga dari 15 (lima 

                                                           
27 Hasil wawancara dengan Ibu Popi Juliyani, SH, MH, Hakim di Pengadilan Negeri Kendal pada 

hari Jumat 9 Juni 2017. 
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belas) tahun dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam kasus ini Jaksa 

Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan tersebut 

walaupun Hakim menjatuhkan putusan tidak ada setengah dari 

tuntutannya. Hal ini sepertinya kurang memberikan efek jera bagi pelaku 

tindak pidana perdagangan orang. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

secara jelas disebutkan: 

Pasal 2: 

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman 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 Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana 

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Dalam Undang-Undang ini terbukti hakim tidak memutus 

terdakwa dengan hukuman yang berat, karena dalam Pasal 2 pidana 

penjara minimal 3 (tiga) tahun sedangkan pidana penjara maksimal 15 

(lima belas) tahun sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam kasus ini selain memperjual belikan orang, terdakwa juga 

melakukan perbuatan cabul kepada korban dan mengambil keuntungan 
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dari hasil tindak pidana perdagangan orang, terbukti terdakwa akan 

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika anak 

yang direkrut melayani 1 tamu, belum lagi terdakwa melakukan tindak 

pidana perdagangan orang ini secara terorganisasi dengan baik, hal ini 

dapat dibuktikan karena terdakwa awalnya mendapat tawaran dari saksi 

Ngasimin pemilik Wisma Romantik 2 dimana para korban tindak pidana 

perdagangan orang dipekerjakan kemudian terdakwa memerintahkan anak 

buahnya merekrut anak untuk dipejerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks 

Komersial). Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa : 

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh 

kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud 

dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok yang terstruktur 

terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu 

tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan sesuatu atau lebih tindak 

pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan materiil maupun finansial baik langsung maupun tidak 

langsung. Penulis berpendapat, bila melihat kronologi kasus dan 

keterangan terdakwa (termasuk keterangan saksi korban), maka kelompok 

ini dapat disebut sebagai kelompok yang terorganisasi, karena terdiri lebih 
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dari 3 (tiga) orang yaitu saksi Ngasimin, Terdakwa, dan Hesti Winarni 

bahkan selain saksi Hesti Winarni Terdakwa juga memiliki anak buah 

yang lain yaitu Taufik.  

Terdakwa dalam putusan ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo 

Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP, namun sepertinya Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 

menyebutkan bahwa: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” tidak menjadi pertimbangan bagi 

hakim dalam memutus perkara. Jika pasal ini menjadi pertimbangan hakim 

maka pidana penjara yang diputuskan untuk terdakwa bukanlah 5 (lima) 

tahun tetapi 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan. Terlebih dalam putusan 

Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang berdasarkan 

Undang-Undang ini merupakan pidana denda terendah. 

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan alasannya 

menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 

54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl, bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

jo. Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Perlindungan Anak. 



83 
 

Adapun pendapat hakim mengenai hal ini diuraikan sebagai 

berikut: 

“Dasar memutus suatu perkara adalah surat dakwaan yang di 

ajukan Jaksa Penuntut Umum. Kalau saya menganut sistem linier, 

jadi saya ikuti saja aturan yang sudah ada selama apa yang 

didakwakan sesuai dengan fakta. Jadi menurut saya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang sudah tepat untuk dijadikan acuan, 

terlebih dalam Pasal 17 juga sudah mengatur jika korbannya adalah 

seorang anak.” 

Demikian pula untuk pengaturannya, hakim berharap adanya 

aturan khusus pada pedoman pemidanaan di RUU KUHP yang baru. 

Hakim dalam hal ini menyatakan bahwa: 

“Seharusnya pada pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP perlu 

adanya aturan khusus, terutama menyangkut tindak pidana 

perdagangan orang dimana pelakunya anak atau korbannya anak 

agar benar benar ada efek jera. Sanksi yang diberikan pada pelaku 

dewasa adalah sanksi pokoh dan tambahan, aturan yang jelas 

seperti ini juga perlu ada yang di khususkan bagi pelaku anak, 

karena pada beberapa peraturan pelaku anak di hukum setengah 

dari hukuman orang dewasa tapi pada kenyataannya sekarang ini 

anak umur 15 (lima belas) tahun pun pola pikirnya sudah seperti 

orang dewasa. Hal ini saya rasa perlu dipertimbangkan.” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan  hakim saat wawancara, dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang hakim 

mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut umum sudah 

menuntut pidana yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang, tapi segala kebijakan dalam penjatuhan ada pada 

hakim yang nyatanya tidak memberi hukuman yang berat bagi pelaku.  
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Padahal putusan yang berat bagi kasus-kasus seperti ini dapat 

menjadi gambaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana 

yang serupa karena hukumannya yang berat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


