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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

  Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum. Secara garis besar dikenal 

sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Hal itu dikarenakan bahwa 

suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Maka, sifat sistem itu 

menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama 

dalam hubungan fungsional. Jadi hukum adalah suatu sistem1. Secara umum, hukum 

adalah sebuah kumpulan peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang 

mengatur tentang tingkah laku dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya2.  

Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki hak dan kewajiban 

bagi masyarakat apabila hak dan kewajiban maka akan dikenai sanski, hal ini 

dikarenakan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif 

karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan 

atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan 

kaedah-kaedah3.  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah 

negara, yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, disertai ancaman atau sanski yang berupa pidana tertentu bagi setiaap 

                                                             
1 R. Abdoel Djamali, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.  
2 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40.  
3 Ibid.  
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orang yang melanggar larangan tersebut4. Selain itu hukum pidana bertujuan untuk 

mencegah atau menghambat perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku. Meskipun sanski pidana sudah dijatuhkan berat, namun tetap 

saja banyak terjadi berbagai kejahatan terutama tindak pidana.  

Dalam hukum pidana dapat digolongkan menjadi hukum pidana umum dan 

hukum pidana khusus, letak perbedaannya terdapat pada pengaturannya, bila tindak 

pidana umum diatur dengan menggunakan KUHP seperti pencurian, pembunuhan, 

maka tindak pidana khusus diatur dengan peraturan lain diluar KUHP, seperti cyber 

crime, narkotika, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  

Salah satu contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO), TPPO sendiri merupakan sebuah kejahatan yang sudah lama terjadi 

dan merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat 

manusia. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui 

perbudakan atau penghambaan, pada masa kerajaan Jawa perdagangan orang 

dianggap sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan raja 

yang tidak terbatas, digambarkan dengan banyaknya selir yang dimilikinya, ada selir 

yang berasal dari putri bangsawan dan ada juga selir yang berasal dari kasta bawah 

yang dijual atau diserahkan kepada istana dengan maksud memiliki keterikatan 

dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan ststus sosialnya5.  

                                                             
4 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.  
5 Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.  
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Hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia 

(HAM) yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19456. Perdagangan orang adalah suatu bentuk 

kejahatan yang terorganisir yang dilakukan dengan cara-cara konvensional cara 

membujuk dan menjanjikan sebuah imbalan. Pelaku menggunakan cara dengan 

masuk ke desa-desa atau dengan membujuk tokoh masyarakat disekitar daerah 

tersebut.  

 Berkaitan dengan judul penelitian, Peneliti mencoba mengangkat 

permasalahan yang hendak diteliti karena berkaitan dengan perlindungan terhadap 

hak-hak perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial. Pertanyaan 

mendasar yang membuat Penulis tergerak untuk meneliti adalah apakah dalam 

putusan ini hakim sudah memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak-hak 

perempuan. Apabila antara dakwaan Penuntut Umum dengan Hakim tidak berbeda 

jauh, hal tersebut tidaklah terlalu bermasalah, karena seorang hakim dapat memutus 

suatu perkara lebih ringan atau lebih berat dari dakwaan Penuntut Umum. Jika kita 

kaitkan dengan tiga nilai dasar dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, serta 

kemanfaatan, maka suatu putusan hakim itu tidak cukup apabila hanya memberikan 

keadilan dan kepastian saja, tetapi putusan tersebut harus memiliki manfaat bagi 

korban perdagangan orang dalam kasus ini, jangan sampai ada korban-korban 

berikutnya yang mengalami kejadian yang sama. Bukan tidak mungkin bahwa 

                                                             
6https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/15356/10198, diunduh pada 10 

September 2018 pukul 14.00 WIB.  

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/15356/10198
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perdangan orang di Kudus sudah mencapai tahap mengkhawatirkan meskipun hanya 

satu kasus yang terungkap.  

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa di awal tahun 2018 

terdapat 32 kasus trafficking atau perdagangan manusia dan eksploitasi yang dialami 

oleh anak-anak di Indonesia.  Menurut Ai Maryatai selaku Komisioner Bidang 

Trafficking dan Eksploitasi anak mencatat bahwa dalam tiga bulan di awal tahun 

2018 banyak kasus yang trafficking dan eksploitasi yang menyasar anak di bawah 

umur, kasus yang paling banyak yang dilaporkan adalah eksploitasi seks komersial 

terhadap anak. Sama halnya dengan data yang dihimpun dari IOM (International 

Organization for Migration) yang mencatat bahwa sepenjang tahun 2005-2017 

terdapat 8.876 korban trafficking, dimana 15 % dari angka tersebut atau sebanyak 

1.155 korban menyasar anak-anak7. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak 

adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan 

orang dan ini merupakan jenis perbudakan pada era modern8. 

Modus baru yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat para korbannya, 

khususnya anak-anak, mulai dari modus eksploitasi seksual melalui ajakan teman 

sebayanya dan melalui transaksi elektronik9. Modus baru yang perlu diwaspadai 

adalah ajakan melalui transaksi elektronik atau media sosial, mereka memanfaatkan 

                                                             
7Chintya Sami Bhayangkara, ” Ada 32 Kasus Trafficking dan Eksploitasi Anak di Indonesia Pada 

Awal 2018”, Okezone.com, 03 April 2018, diunduh pada tanggal 11 September 2018 pukul 10.02 

WIB.  
8 https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-

catatan-kritis, diunduh pada tanggal 11 September 2018 pukul 13.38 WIB.  
9 Ibid.  

https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis
https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis
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kecanggihan teknologi yang ada untuk praktik eksploitasi seks komersial, bahkan 

prostitusi online.  

Dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung tanggal 12-15 Desember 2000 

di Palermo Italia dibahas tentang sarana hukum (instrument hukum) internasional 

yang mengarah pada masalah dan penanggulangan perdagangan orang. Berdasarkan 

resolusi tersebut, mnghasilkan konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir 

antarnegara (United Nation Against Transnational Organized Crime) dilengkapi 

dengan tata cara (protokol) untuk mencegah, memberantas dan menghukum 

perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak, meningkatkan dan 

menunjang kerja sama antarnegara. (Protocol to Prevent Suppres and Punish 

Trafficking in Persons, especially Woman and Children, Suplementing United 

Nations Against Transnational Organized Crime). Penerapan protokol terbatas pada 

situasi perdagangan orang internasional yang melibatkan suatu kelompok kejahatan 

yang terorganisir10.  

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sendiri telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Oeang dikatakan bahwa:  

                                                             
10 Protokol tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2003 dan telah ditandatangani oleh 147 negara 

termasuk Indonesia dan Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, 

terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang 

tindak pidana transnasional yang terorganisir.  
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Perdagangan orang adalah tindakan 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, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam 

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi, atau mengakibatkan 

orang tereksploitasi.  

 

 Untuk mencegah sekaligus memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) yang merupakan kejahatan transnasional terorganisir, maka dibutuhkan suatu 

sistem hukum yang memadahi yang dapat memberi efek jera kepada pelaku TPPO, 

yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana secara adil dan tepat serta harus juga 

didukung dengan perundang-undangan yang mampu melindungi, mempromosikan 

dan memberikan pengaruh praktis pada hak-hak orang yang diperdagangkan11. 

Pemidanaan yang merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang 

melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang 

diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum.  

 Dalam penjatuhan pidana selain berdasar pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan 

pengadilan dalam hal ini peran hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa yang 

seadil-adilnya dan menurut hati nurani hakim dan tetap memperhatikan norma-norma 

yang ada.  

                                                             
11 Maslihati Nur Hidayati, 2012, “ Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui 

Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia’, Jurnal AL AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, 

Vol. 1, No. 3, Maret 2012.  
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 Berdasarkan fakta-fakta hukum atau problematika di atas, maka Peneliti 

tertarik untuk menindaklanjuti dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 163/Pid. Sus/2016/PN.Kds”.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adaah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap 

tindak pidana perdagangan orang?  

2. Apa hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 

terhadap tindak pidana perdagangan orang.  

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus 

ini. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari dilakukannya penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim 

Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus 

Terhadap Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2016/Pn.Kds, yaitu dikemukakan sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, instansi pemerintah, 

pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini dan masyarakat umum guna 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya bagi kalangan 

pemerhati perdagangan orang dan bahan penelitian mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.  

2. Manfaat Akademis  

Diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, terutama 

tentang tindak pidana perdagangan orang.  

E. Metode Penelitian  

Guna melaksanakan suatu penelitian, maka digunakan metode tertentu untuk 

mendapatkan data dan menganalisis data, sehingga hasil penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh melalui 

penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis. Maksud pendekatan yuridis adalah 
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bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut-sudut peraturan yang merupakan data 

sekunder, yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian 

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun 

langsung ke lapangan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah mengamati 

bagaimana kenyataan yang ada di lapangan mengenai Analisis Pertimbangan 

Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Studi Kasus Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.Kds).  

2. Spesifikasi Penelitian  

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis karena selain menggambarkan obyek yang menjadi 

permasalahan juga menganalisa kasus-kasus yang terjadi dalam penelitian. 

Juga disini akan menggambarkan dan menganalisa apa saja yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutus kasus yang berkaitan dengan 

perdagangan orang dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Kudus Nomor 

163/Pid.Sus/2016/PN.Kds.  

3. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.Kds. 

Adapun elemen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk dakwaan Penuntut Umum 

b. Tuntutan Penuntut Umum  

c. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara  
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d. Putusan hakim  

e. 1 (satu) hakim yang memutus perkara 

f. 1 (satu) hakim sebagai nara sumber (bukan yang memutus perkara 

terkait) 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mencari data 

secara langsung di lapangan. Data primer diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan 

Negeri Kudus sebagai narasumber. Cara ini dilakukan untuk 

mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak 

yang berkaitan.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi 

pustaka, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan, seperti 

peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan lain 

sebagainya. Berikut data sekunder yang digunakan penulis:  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari atas norma-norma dasar dalam bidang 

hukum perdagangan orang12. Antara lain:  

                                                             
12  Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa, 

Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, hlm. 21 
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a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang; 

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia;  

f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami  bahan hukum 

primer13. Antara lain adalah karya-karya ilmiah para ahli 

dan hasil penelitiannya yang terkait dengan tindak pidana 

perdagangan manusia dari prespektif hukum, maupun non-

hukum.  

5. Teknik Pengelolaan Data  

Metode penyajian data dilakukan dengan jalan data-data yang telah 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan 

dianalisa sehingga membentuk suatu laporan penelitian yang berupa skripsi. 

 

                                                             
13 Op.cit, hlm. 21.  
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6. Metode Analisis Data  

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian langsung 

dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing dan 

selanjutnya disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa yang didasarkan 

pada ilmu pengetahuan hukum yang antara lain, seperti azas hukum, sistem 

hukum, doktrin, dalil dan konsep hukum. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang disusun Peneliti adalah sebagai berikut: 

BAB I, adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.   

BAB II, adalah bab yang berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian putusan 

hakim, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, 

tinjauan umum mengenai tindak pidana perdagangan orang, teori pemidanaan.  

BAB III, adalah bab yang berisi hasil Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri 

dari peembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

163/Pid.Sus/2016/PN.Kds.  

BAB IV, adalah bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan penulis 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang bersifat operasional.  
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