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BAB IV  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan 

orang terhadap Putusan Nomor. 163/Pid.Sus/2016/PN.Kds, terdiri dari:  

a. Pertimbangan Yuridis:  

1) Dakwaan Penuntut Umum 

Dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, adalah dakwaan alternnatif.  

Dakwaan pertama: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Dakwaan kedua : Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

Dakwaan Ketiga : Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2) Keterangan Saksi:  

Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, adalah:  

a. SRI RAHMANI  

b. NURAINI NARULITAWATY  

c. IKA ADI SETIYANTO  
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d. MUHAMMAD HASAN RIFAI  

e. SRI RAMAYANI  

3) Keterangan Terdakwa  

Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perekrutan dan 

menjadikan saksi untuk dijadikan sebagai PSK di bawah pengelolaannya.  

4) Barang bukti: 

Dalam perkara ini barang bukti yang ada dipersidangan, yaitu:  

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)  

2. 1 (satu) buah HP Evercross dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru 

tua 

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD110XCSD Nopol K2237UB 

tahun 2005, isi silinder 110 cc, MH8FD11053292613 Nosin 

E405ID288109 warna biru silver a.n RIF’AN Desa Sambung Rt. 08 

Rw. 1 Undaan Kudus 

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).  

c. Pertimbangan Non Yuridis: 

a. Latar Belakang Pendidikan:  

Latar Belakang pendidikan terdakwa yang hanya lulusan SD.  

b. Latar Belakang Ekonomi  

Terdakwa melakukan perekrutan dan menjadikan saksi sebagai PSK, 
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karena ia sebagai tulang punggung keluarga.  

d. Pertimbangan Fakta 

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa 

terdakwa telah mengelola saksi selama kurang lebih empat bulan bulan, dan 

terdakwa kenal dengan korban karena pada saat itu korban sedang melayani 

pemakai jasa PSK diseuah hotel dan kemudian terdakwa meminta nomor 

telepon saksi dan menjadikan saksi sebagai PSK dibawah pengelolaannya.  

e. Hal yang memberatkan dan meringankan:  

Hal yang memberatkan:  

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang 

sedang marak-maraknya memberantas tindak pidana perdagangan 

orang.  

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.  

Hal yang meringankan:  

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.  

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

lagi.  

2.Hambatan dalam Memutus  

Hambatan yang dialami hakim dalam memutus perkara ini adalah 

hambatan psikologis. Hakim berusaha menggunakan bahasa yang tidak vulgar 

dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan 



 
 

91 
 

beban psikologis pada diri saksi, mengingat saksi adalah pekerja sek 

komersial (PSK).  

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim dalam putusan Nomor. 

163/Pid.Sus/2016/PN.Kds, ternyata hakim saat menjatuhkan pidana, putusan 

yang diberikan oleh hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan 

Penuntut Umum dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan 

denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 

(enam) bulan kurungan. Menurut Peneliti putusan tersebut kurang 

memberikan efek jera serta memberatkan kepada terdakwa untuk tidak 

mengulangi lagi perbuatannya, ditambah dengan pengurangan masa tahanan. 

Dimana diketahui bahwa terdakwa telah mengelola para korban untuk 

dijadikan sebagai PSK.  

B. SARAN  

Sehubungan dengan hasil penelitian, saran yang sekiranya dapat 

diberikan Peneliti kepada hakim  adalah sebagai berikut:  

Hakim dalam hal ini menggunakan pemilihan bahasa/diksi yang tepat 

dalam menggali keterangan dari saksi korban. Sebaiknya pada saat itu hakim 

juga menghadirkan saksi ahli di persidangan.  

 

 

 


