
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh

karena itu, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap

warga negaranya tanpa terkecuali diantaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh

penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum dan lain sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diketahui, Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan

yang sangat luas dengan jumlah penduduknya yang begitu besar. Kelebihan tersebut justru

menjadi hambatan untuk terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan

mayarakat. Hal inilah yang sering kali menimbulkan adanya perbedaan yang sangat mendasar

baik secara sosial maupun ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hal ini dapat

mendorong adanya berbagai tindakan yang dapat meresahkan masyarakat yakni perbuatan

melawan hukum yang salah satunya tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).1

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk perbudakan manusia modren. Tindak

pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan

orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah

1Chairul Bariah Mozasa, Aturan-Aturan Hukum Trafficking, Medan: USU, 2005, hal 2.



menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia, Masyarakat internasional dan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Misalnya, melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan

perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979

mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  dan konvensi tahun

1989 mengenai hak-hak anak. Berbagai organisasi internasional seperti IOM, ILO, UNICEF

dan UNESCO juga memberikan perhatian khusus pada permasalahan perdagangan orang

khusunya perdagangan perempuan dan anak-anak.2

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling

banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya

untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk

eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa

perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan,

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak,

menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala

bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.3

Penyebab utama dari adanya perdagangan orang adalah tingkat pendidikan yang

rendah ditambah dengan desakan ekonomi, membuat mereka bersedia melakukan apa saja

untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal seperti ini yang seringkali dimanfaatkan oleh para

2Ibid., hal 3.
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Jakarta: Refika Aditama, 2012, hal

34.



pelaku kejahatan atau jaringan perdagangan orang untuk mengelabui korban berkedok mencari

pekerjaan.4

Disamping itu, bahwa tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk

kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan

orang tidak hanya melibatkan orang perorangan, kelompok yang terorganisir maupun korporasi

dengan modus penerimaan lowongan kerja, akan tetapi pelaku tindak pidana perdagangan

orang juga sering melibatkan oknum penyelenggara negara yakni Pegawai Negeri Sipil pada

kantor Imigrasiyang menyalahgunakan tugas pokok dan wewenangnya, sehingga perbuatan

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang terutama untuk

perdagangan orang keluar wilayah Republik Indonesia.5Namun, perlu diketahuibahwa seiring

perkembangan waktu istilah Pegawai Negeri Sipil telah diganti menjadi Aparatur Sipil Negara,

hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN).

Salah satu contoh kasus, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nusa Tenggara

Timur (NTT) tertanggal 30 Mei 2017, Seorang pejabat penyelenggara negara yang pada kasus

ini masih menggunakan istilahPegawai Negeri Sipil, yang bertugas di kantor Imigrasi kelas IA

Kupang atas nama Benekdiktus Sani Babu alias Benididakwa Jaksa Penuntut Umum karena

telah melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan tugas pokok dan wewenangnyadengan

cara sebagai petugas yang menyerahkan pasport kepada pemohon yaitu pasport atas nama

Melinda Sapai No. B1184905ternyata terdakwa sesungguhnya tidak pernah menyerahkan

pasport tersebut kepada yang besangkutan, namun terdakwa tetap menandatangani di perdim

11 dan buku ekspedisi penyerahan pasport tersebut kepada pemohon, yang pada akhirnya

4Ibid., hal 36.
5YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: Tim Communicattion, 2014, hal 75.



perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya perdagangan orang keluar negeri

dengan korbannya atas nama Yulfrinda Selan alias Melinda Sapay. Akan tetapi majelis hakim

yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa

Benekdiktus Sani Babu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam lagi dengan membuat judul skripsi ini :“Analisis Hukum Putusan

Bebas Bagi Aparatur Sipil NegaraSebagai Pelaku Penyalahgunaan Kekuasaan Yang

Mengakibatkan Terjadinya Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor

14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan

diteliti penulis adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

putusan bebas bagi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku penyalahgunaan kekuasaanyang

mengakibatkan terjadinya perdagangan orangpada putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dasar

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  putusan bebas bagi Aparatur Sipil Negara

sebagai pelaku penyalahgunaan kekuasaanyang mengakibatkan terjadinya perdagangan

orangpada putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

D. Manfaat Penelitian



Harapan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif

bagi penulis maupun orang lain. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia

kepustakaan tentang tindak pidana perdagangan orang (human Trafficking) serta dapat

dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

serta dapat dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum Indonesia dalam

pemberantasan dan penjatuhan sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan

orang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan penulis khususnya yang

berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan juga sebagai salah satu

persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan

dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang

mengartikan putusan sebagai vonis tetap (definitief). Mengenai kata putusan yang

diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang

pengadilan.6

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan

untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih

jauh bawasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh

kepastian hukum (rechts Zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat

mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa:

menerima putusan, melakukan upaya hukum (verzet), banding atau kasasi, melakukan

grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang

6 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan
Kasasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 129.



mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota atau puncak pencerminan  nilai-nilai

keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara

mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim yang

bersangkutan.7

Pada Bab 1 Pasal 1 angka 11 tentang Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana

(KUHAP) menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-

undang ini”.

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan kedalam 2

(dua) jenis, yaitu :

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir

dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya

selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses

berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan

peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala

sesuatu yang terjadi dipersidangan setelah pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk

umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan pasal 156 KUHAP,

yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan

7Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan Dan
Permasalahan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hal 119.



penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan

penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi

secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut

umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan

Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.8

2. Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu

putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”;

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan

dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,
disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa
oleh hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam
rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan
yang dijatuhkan;

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya
yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya
kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan

nama panitera.9

8Http://www.digilib.unila.Ac.Ic/1212/11/Bab/2011.Pdf, dengan judul: Tinjauan Umum Tentang Putusan
Hakim, diakses pada tanggal 25 Mei 2018, pada pukul 10.29 WIB.

9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 288-289.



Pada Pasal 195 KUHAP menandaskan dengan rumusan sebagai berikut: “Semua

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan di

sidang terbuka untuk umum”. Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan

harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: Diucapkan terbuka untuk umum, hadirnya

terdakwa dan wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.10

3. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

a. Putusan Bebas (vrijspraak/ Acquittal)

Dari titik tolak teoritik, maka putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental

lazim disebut dengan terminologi putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun Anglo

Saxon disebut putusan “Acquittal”. Kalau kita bertitik tolak pada undang-undang Nomor

8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1)

KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan

disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti

menurut ketentuan hukum acara pidana.11

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (Oslag Van Alle Rechtsvervolging)

10 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004, hal 178.

11 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal 157.



Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (oslag

van alle rechtsvervolging) diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan

redaksional sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoritik dan praktik pada

ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan

hukum terjadi jika :

1. Dari sidang pemeriksaan didepan sidang pengadilan;
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara dan meyakinkan

menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/dictum putusan

hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf
dan pembenar, seperti :
a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH

Pidana);
b) Keadaan memaksa/overmacht (Pasal 48 KUH Pidana);
c) Pembelaan darurat/noodwer (Pasal 49 KUH Pidana);
d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50

KUH Pidana);
4. Melakukan perbuatan yang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa

yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).12

c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

Pada dasarnya bentuk pemidanaan (veroordeling) diatur dalam ketentuan pasal 193

ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa jika

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan mendalam lagi terhadap putusan

pemidanaan, maka dapat terjadi apabila :

12Ibid., hal 165.



1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa;

a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa penuntut umum dalam surat
dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana
(kejahatan/pelanggaran);

c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 dan
Pasal 184 KUHAP);

3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada
terdakwa.13

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

Pada Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa

tersangkalah yang melakukannya”.

Selanjutnya, Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Jika Pengadilan

berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

bebas”.Jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut,

maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim,

bahwa :

a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan kepersidangan baik berupa keterangan

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri tidak

dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan kata lain,

13Ibid., hal 173.



perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut

penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;

b. Secara nyata hakim menilai pembuktikan kesalahan yang didakwakan tidak

memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di

persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini,

disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan

dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau satu

saksi bukanlah saksi;

c. Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu

tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem

pembuktian menurut undang-undang yang dianut Pasal 183 KUHAP yang

mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sekalipun secara

formal kesalahan terdakwa dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang

cukup akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan

hakim seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan akan membebaskan

terdakwa dari tuntutan hukum.14

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Aparatur Negara didefinisikan sebagai alat

kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang

14 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal
347-348.



mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Kepegawaian negara di

Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS). Dahulu dikenal

dengan sebutan Pamong Projo atau Pangreh Projo. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah Aparatur Sipil

Negara (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah (mental dan

pikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam

badan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).15Krenenburg

memberikan pengertian dari pegawai negeri yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian

tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota

parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat

materil mencermati hubungan antara negara dengan pegawai negeri dengan memberikan

pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan

negara.16

Berdasarkan beberapa defenisi dan pengertian tersebut, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah

orang-orang yang bekerja dilingkungan instansi pemerintahan yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan berlaku.

2. Jenis-JenisAparatur Sipil Negara

15 Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, 1990, hal 15.
16Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 31.



a. Pegawai Negeri Sipil

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangselanjutnya disebut pegawai

ASN adalahwarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaadalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian

kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Fungsi, Tugasdan Peran Aparatur Sipil Negara

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

pada Pasal 10 menyebutkan bahwa fungsiASNadalah pelaksana kebijakan publik,

pelayan publik danperekat serta pemersatu bangsa.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

pada Pasal 11 menyebutkan bahwa fungsiASN adalahmelaksanakan kebijakan publik

yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan publik yang profesional

dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

pada Pasal 12 menyebutkan bahwa peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana,

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional



melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari

intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

C. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna

menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan

tidak boleh melebihi kewenangan yang diperoleh. Menurut Miriam Budiardjo, Kekuasaan

adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang

atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.17

Pelaku dalam hukum pidana dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan

tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO), mengklaster pelaku tindak pidana perdagangan orang

(subjek hukum) ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: Pertama; orang perorangan, Kedua;

kelompok yang terorganisasi, Ketiga; korporasi, dan Keempat; penyelenggara negara.

Penyelenggara Negara yang dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang

dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Negara Republik Indonesia, anggota

Kepolisian Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang

menyalahgunakan kekuasaannya (menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak

sesuai tujuan peraturan) untuk melakukan dan mempermudah tindak pidana perdagangan

orang.18

17Efriza, Imu Politik, Depok, Bandung: Alfa Beta, 2009, hal 8.
18http://www.academia.edu/6566142/Tindak-Perdagangan-Pidana-Orang, dengan judul: Tindak Pidana

Perdagangan Orang, diakses pada tanggal 5 Juni 2018, pada pukul 10.38 WIB.



Ketentuan tersebut di atur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 0rang (UUTPPO), yaitu :

1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan
terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dari Pasal 8 ayat (1), ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalamrumusan pasal

tersebut, antara lain:

a. Unsur setiap penyelenggara negara;

b. Unsur menyalahgunakan kekuasaannya;

c. Unsur mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa

warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia;

Maka, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana

penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan seseorang atau kelompoktertentu yang tidak

menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang

berlaku, yang mana perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok

tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda

yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian

juga WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

yang dimaksud dengan Strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk



memberikan arti dan isi dari istilah itu. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada

keseragaman pendapat para ahli hukum untuk mendefinisikan istilah kata tersebut.19

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada

maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit

adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.20

Simons mengatakan bahwa Strafbaar feit itu adalah kelakuan yang diancam dengan

pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh

orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa

Strafbaar feit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat

melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.21

Jonkers, memberikan defenisi Strafbaar feit dalam dua pengertian, yakni :

a. Defenisi pendek memberikan pengertian Strafbaar feit adalah suatu kejadian yang
dapat diancam pidana oleh undang-undang;

b. Defenisi pendek memberikan pengertian Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan.22

H. Ishaq menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tersebut selain

mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah

diucapkan.23

19Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Malang: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 67.
20Ibid.,hal 67-68.
21Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal 27.
22 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 1997, hal 16.



R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, bahwa peristiwa pidana adalah suatu

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang

atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

penghukuman.24

Teguh Prasetio menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan

hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh

hukum).25

Maka, Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak

pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan setiap orang, yang mana perbuatan tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perbuatan

tersebut akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana tersebut, Maka dapat

dijabarkan bahwaunsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud

didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti dalam pasal 340

KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;
5) Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

23 H.Ishag, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hal 137.
24Anastasia Reni Widyastuti, Hukum Pidana Menurut KUHP Dan Perkembangannya Didalam Perundang-

Undangan Indonesia, Medan: FH UNIKA, 2017, hal 92.
25Teguh Prasetio, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 50.



b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
1) Sipat melanggar hukum atau wederrectelijkheid;
2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaaan sebagai seorang pegawai negeri

didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut
pasal 398 KUHP;

3) Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu
kenyataan sebagai akibat.26

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000,

ketika majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk

mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya perempuan

dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protocol Palermo”.27

Menurut Pasal 3 huruf a Protocol Palermo”, Perdagangan orang diartikan sebagai:

“Perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan

melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain,

penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau pembayaran tertentu untuk tujuan

eksploitasi”.28

Perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak merupakan

tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi

manusia sehingga harus diberantas. Rumusan perdagangan wanita dan pria belum dewasa

oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam ketentuan pidana seperti yang

dimaksudkan Pasal 297 KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa belanda berbunyi

sebagai berikut: “Vrouwenhandel en handel in minderjarigen van het mannelijk geslacht

26Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hal 193-194.
27Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terus Raya: Setara Press, 2017, hal 1.
28Ibid., hal 1-2.



wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes Jaren”, artinya bahwa:

“perdagangan wanita dan pria belum dewasa dipidana pidana penjara selama-lamanya

enam tahun”.29

Namun, ketentuan mengenai tindak pidana perdangangan orang telah di atur pada

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

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 dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan didalam negara maupunantar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Dari Pasal 1 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal

tersebut, yaitu :

a. Unsur Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan

atau penerimaan seseorang;

b. Unsur 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;

c. Unsur dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 1 ayat (7)
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau

29Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuahan, Jakarta: Sinar Grafika,
2019, hal 205.



secara melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Dari Pasal 1 ayat (7) ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal

tersebut, antara lain :

a. Unsur eksploitasi;

b. Unsur tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

pelacuran, 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

atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain;

c. Unsur untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebutdi wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dari Pasal 2 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal

tersebut, antara lain:

a. Unsur setiap orang;

b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi



rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain;

c. Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan

satu sama lainnya, antara lain :

a) Perbuatan: merekrutan, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan

atau menerima;

b) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atau proses rentan, penjeratan utangatau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;

c) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja

paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.30

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. Eksploitasi Seks

Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara yang

beragam. Tidak ada kesamaan cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk

objek perdagangan seks antara satu negara dengan negara lain. Secara umum modus

operandinya antara lain, dengan menawarkan gaji yang menggiurkan dan memesan

30 Maidin Gultom, Op. Cit., hal 35.



langsung keorangtua korban atau keluarga terdekat dan bahkan dengan

menggunakanunsur paksaan.31

b. Kerja Paksa

Kerja paksa yang dilakukan pelaku (traffickers), antara lain, dengan kekerasan

atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol dan menghukum

mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku

agar mereka tetap patuh. Disamping itu, korban diputus hubungan dengan dunia luar,

selain itu banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi

terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup.32

c. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan

prosfektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana

yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak dirumah seseorang.

Orang yang berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan

seksual, pemukulan, penyekapan atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam

kerja yang melewati batas.33

d. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi

31http://pakarmakalah.Blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-perdagangan-orang.html, dengan judul: Bentuk-
Bentuk-Perdagangan-Orang, diakses pada tanggal 21 juni 2018, pada pukul 09.48 WIB.

32Ibid.
33Ibid.



anak secara tidak sah. Korban kemudian di jual ke Eropa dan Amerika dengan harga

yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara

ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara

tidak sah.

e. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ

tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus

operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara illegal, tetapi

secara umum pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu

organ tubuhnya. Di samping itu, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun

informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan

dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau tidak

membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.34

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan

Orang

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya tindak pidana

perdagangan orang, dengan melihat perekonomian Indonesia yang mayoritas diposisi

menengah kebawah. Dari keadaan tersebut dapat diperkuat dengan susahnya mencari

34Ibid.



pekerjaan bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan hanya sampai pada sekolah

menengah atas.35

b. Faktor Ekologis

Ekologis adalah kata kembang yang berasal dari kata ekologis yang mana

merupakan gabungan kata dari oikos (habitat) dan logos (ilmu) yang berasal dari kata

Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara

makluk hidup maupun interaksi antara makluk hidup dan lingkungannya.Sekilas

penjabaran mengenai ekologis, Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduklah yang

mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk proses illegal.36

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah

ada sejak lama dan dikenal sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang

cukup kuat mempertahankan kebudayaan, tidak terlepas begitu saja oleh

permasalahan yang terjadi dalam norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama.

bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan budaya yang

cukup kuat tidaklah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga

perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada.37

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Sebagaimana yang telah diketahui banyak perempuan yang berusaha

mensejajarkan diri dengan laki-laki, walau nilai sosial budayapatrialik yang ada tidak

35Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, ,hal 50.
36 Ibid., hal 54
37 Ibid., hal 56.



dapat diubah dengan mudah oleh para perempuan yang menempatkan laki-laki dan

perempuan berada pada kedudukan yang berbeda, sesuai dengan ajaran islam seorang

istri akan lebih lebih baik berada dirumah dan mengurus rumah tangga dan pendidik

anak dirumah. Perempuan juga memiliki beban ganda yang tidak dapat

dikesampingkan sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka kurang memiliki

kesempatan.38

e. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai

yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan pergaulan hidup.39

Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi para pelaku yang dianggap pantas

atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian.

Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena tidak sesuai antara nilai,

kaidah dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas,

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.40

5. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

38 Ibid., hal 60.
39 Ibid., hal 63.
40Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004, hal 8.



Umumnya, Para pelaku perdagangan orang melakukan pencarian korban dengan

berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya.

Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban dengan

modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan,

pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan tidak

terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian

ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan menggunakan berbagai cara, dari yang

sederhana sampai dengan mencari dan menjebak korban dari daerah-daerah, bahkan

sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan memasang iklan,

menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja sampai dengan

menggunakan internet.41

Namun secara garis besar, modus yang dilakukan para pelaku tindak pidana

perdagangan orang diantaranya melalui:

a. Pekerja Migran.

Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat

tinggal yang satu wilayah ke wilayah lainnya adalah merupakan konsekuensi dari

perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan

terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.

Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi

kebutuhan, lapangan kerja kurang. Sedangkan faktor penarik yaitu adanya pekerja yang

sukses berhasil memenuhi kebutuhan keluarga didaerah asal, walaupun ada juga pekerja

yang gagal tetapi daerah tujuan tetap merupakan penarik bagi banyak orang.42

41 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 111.
42Farhana, Op. Cit.,  hal 32.



b. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-

hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti

perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini  menimbulkan persepsi di masyarakat

bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga seringkali masyarakat bertindak diluar

hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang. 43

c. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Modus operandi untuk mendapat pengantin pesanan bervariasi, tetapi secara umum

dilakukan dengan yang pertama kali adalah dengan mendaftar pada situs-situs website

yang menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Situs tersebut ada yang gratis (free)

dan ada juga yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang

tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengantin pesanan dapat

dilakukan selama satu kali, satu bulan atau setiap kali mengunjungi website. Laki-laki

umumnya mencari pengantin pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi,

pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, atau informasi lain. Kebanyakan dari mereka

mencari perempuan yang memiliki nilai jual tinggi didasarkan pada penanpilan perempuan

yang bersangkutan.44

d. Penjeratan Utang

43Ibid., hal 44.
44Ibid., hal 47.



Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan

menjamin atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang

menjadi tanggungjawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.45

45 Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafilka, 2011, hal  58.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu ditegaskan bahwa batas-batas atau ruang lingkup penelitian

dimaksudkan untuk membatasi permasalahan-permasalahan agar tidak mengambang. Adapun

yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah analisis hukum putusan bebas bagi Aparatur

Sipil Negarasebagai pelaku penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya

perdagangan orangpadaputusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang

berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural

hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan

hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersipat yuridis normatif, maka metode pendekatan

yang dilakukan penulis adalah metode pendekatan kasus dan metode pendekatan peraturan

perundang-undangan (Statute Approach), yaknidengan melihat, menelaah dan

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang terdapat didalam undang-undang Nomor

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri yang kemudian melihat penerapannya didalam putusan Nomor

14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.



D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode penelitian

hukum normatif, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer(primary law material)

Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas seperti:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta

Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian

terhadap putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

2. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku hukum sekunder berupa buku

literatur hasil karya para sarjana yaitu karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, media cetak

dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan putusan bebas bagi

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku penyalahgunaan kekuasaanyang mengakibatkan

terjadinya perdagangan orang dalam studi putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

3. Bahan hukum tersier(tertiary law material)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni: kamus-kamus hukum serta hal-hal

yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 46

E. Metode Penelitian

46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia, 2005, hal 181.



Metode penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi

kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pid-Sus/2017/PN.Kpg, dikaitkan

dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan

sistematis untuk menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif,

yaitu analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid-Sus/2017/PN.Kpg

tentang putusan bebas bagi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku penyalahgunaan kekuasaan

yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang. kemudian akan dilakukan pembahasan dan

penafsiran yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan mengenai masalah-masalah yang

diteliti.


