
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan hukum ditentukan oleh keberadaan manusia. Manusia lahir, besar 

dan dewasa dalam dunianya. Manusia menentukan semua yang diinginkannya dan 

dibutuhkannya, menggali secara mendalam makna dalam setiap tindakan dan 

pemikirannya. Semakin tinggi kebutuhan manusia dalam mencari kepuasan dirinya, 

maka semakin besar pula keinginannya untuk menjadi lebih dan lebih dari manusia 

lainnya. Dalam pergaulan dengan lingkungan, sebagai “homo socius” manusia selalu 

dan selalu membutuhkan orang lainnya.
1
      

 Hukum sering disebut sebagai kaidah sosial berarti bahwa pergaulan antara 

manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum.Selain oleh hukum, kehidupan 

manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia diatur pula oleh agama, kaidah-

kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.  

 Seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini tentu akan timbul pula 

berbagai masalah baru yang mana semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari 

segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satu masalah yang 

sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan 

orang.Perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai 

suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan oranglain. Perbudakan 
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adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan oranglain, sehingga orang 

tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum 

diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak 

menghendakinya
2
.         

 Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang 

lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok 

lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok 

yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk 

dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang 

dibayar dengan ‘pengabdian mutlak’. Perbudakan berkembang, seiring dengan 

perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja 

untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan 

merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan 

kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau 

tidak adil.
3
          

 Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia 

saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar 

negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya 

issue perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik 

laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk berimigrasi ke luar daerah 
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sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan 

keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam 

perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, 

di antaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan 

kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis 

ekonomi yang tidak berkesudahan.
4
       

 Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum 

pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah tengah mengerahkan upaya yang 

signifikan guna mewujudkannya. Walaupun pejabat pemerintah pusat tidak 

mengumpulkan data secara komprehensif, mereka telah mengidentifikasi 5.801 

korban. Komisi Perlindungan Anak secara resmi mengidentifikasi 293 anak yang 

diduga sebagai korban perdagangan anak. Namun demikian, pemerintah tidak 

melaporkan apakah identifikasi tersebut mengarah pada investigasi atau penyediaan 

layanan perlindungan korban.LSM lokal memperkirakan ada sebanyak 80.000 anak 

dieksploitasi untuk perdagangan seks pada 2017.
5
    

 Sebagai tindak pidana, perdagangan orang juga telah diatur di dalam KUHP 

yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak 

laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan 
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perdagangan-orang-2018/, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 21.02 
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memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan 

mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan 

Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720) selanjutnya disingkat UU PTPPOpada April 2007. 

Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan isyarat “Upaya” terhadap 

praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama.   

 Hadirnya pasal terkait dengan permufakatan jahat dalam UUPTPPO 

merupakan perwujudan tekad dari pengambil kebijakan untuk memberantas Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mencegah sedini mungkin terjadinya 

TPPO. Sebagai usaha dini dalam menghindari (preventif) agar TPPO itu benar-benar 

tidak terjadi, maka ketentuan tentang permufakatan jahat dalam UUPTPPO harus 

dimaknai sebagai upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan 

TPPO. Upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO 

adalah penting karena TPPO merupakan kejahatan yang serius dan telah meluas 

dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik 

bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap, 

masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang 
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dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
6
   

 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn bahwa 

terdakwa Nuraini Als Nur Als Shilla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana merencanakan permufakatan jahat untuk melakukan 

perdagangan orang. Terdakwa melanggar pasal 11 UUPTPPO, telah terpenuhi, maka 

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana perdagangan orang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

 Sebagaimana putusan yang telah di tetapkan oleh hakim maka terdakwa 

diberikan pidana tambahan berupa pidana denda yang dimana apabila tidak 

dijalankan maka diberikan pidana pengganti denda. Hal inipun termuat dalam Pasal 

30 KUHP bahwa (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, (2) Jika denda 

tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan, (3) Lamanya kurungan pengganti paling 

sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan, (4) Dalam putusan hakim 

lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau 

kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen 

dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang cukup lima puluh sen, 

                                                           
6
Paul Sinlaeloe, “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, 
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(5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, 

atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti denda paling lama 

dapat menjadi delapan bulan, (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih 

dari delapan bulan.         

 Kasus tindak pidana, vonis hukuman yang diberikan oleh hakim selain 

menjatuhkan pidana penjara dan denda, hakim juga memberikan pidana pengganti 

denda yaitu berupa pidana penjara. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 

30 KUHP, maka dalam hal pidana pengganti denda yang dapat diberikan adalah 

berupa kurungan. Namun dalam hal pidana pengganti yang diputus olehhakim dalam 

putusan nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah penjara, maka adanya perbedaan 

yang termuat dalam undang-undang  dengan hukuman yang diberikan oleh hakim. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PENJATUHAN PIDANA 

PENJARA PENGGANTI DENDA KEPADA PELAKU YANG MELAKUKAN 

PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 

388/PID.SUS/2018/PN.MDN).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Hukuman Pidana PenjaraPengganti Denda Kepada Pelaku Yang 
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Melakukan PermufakatanJahatUntukMelakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Studi Putusan No 388/Pid.Sus/2018/PN Mdn)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan 

Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Pengganti Denda Kepada 

Pelaku Yang Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan No 388/Pid.Sus/2018/PN Mdn). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya 

mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

2. Secara Praktis 

a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan 

masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, 

Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta 

mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana 

perdagangan orang. 
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b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan 

memahami tentang tindak pidana perdagangan orang. 

3. Manfaat bagi diri sendiri 

a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana perdagangan orang. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

 Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman 

pidana.
7
 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin 

membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M Van Bemmelen 

menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
8
 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan 

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan 

terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada 

kesempatan itu.        

 Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena 

merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang 

                                                           
7
 Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 185 
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telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan 

menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya 

tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya, jika kesalahan 

dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan 

dari celaan” tersebut. 

2. Tujuan Pemidanaan 

 Di Indonesia sendiri hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 

pemidanaan.Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam 

tataran yang bersifat teoritis.
9
 Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang 

dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, 

melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir 

atau penulis beberapa abad yang lalu. 

 Para penulis Jerman membagi tujuan pemidanaan kedalam tiga golongan 

pokok, yaitu sebagai berikut : 

a.Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

 Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 

sendiri. “…Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan 

hukuman pidana….”.Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat 

pembalasan (vergelding).Hukuman dijatuhkan karena dosa.
10

 Menjatuhkan pidana 
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Mahrus Ali, Op.cit, hal. 192 
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tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-

satunya penderitaan bagi penjahat.
11

 

b.Teori Relatif atau Tujuan 

 Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 

(special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa 

mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari 

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan 

terpidana maupun lainnya.Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan 

pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) 

khususnya bagi terpidana.
12

 

c.Teori Gabungan 

 Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran 

yang terdapat di dalam teori absolute dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa 

penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.
13

 

Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk 

membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau 

memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan 

meresahkan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap 
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 Adami Chazawi, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 158 
12

 Mahrus Ali, Op.cit., hal. 190 
13

Ibid.,hal. 191  
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pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan 

kejahatan.
14

 

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP 

Adapun mengenai jenis sanksi pidana yang dijatuhkan mengacu pada 

ketentuan yang termuat di dalam KUHP, yaitu Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini 

berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-

undang itu menyimpang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan 

jenis-jenis pidana yang termaksud dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur dua pidana 

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.      

 Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman 

pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara 

mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman 

pokok.Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).
15

 

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut : 

a.Pidana Pokok 

1.    Pidana mati 

 Hingga saat ini masih diakui bahwa pidana mati adalah hukuman tertua dalam 

sejarah peradaban manusia. Bila berkaca pada perjalanan waktu sesungguhnya bicara 

tentang pidana mati telah melewati suatu perjalanan yang panjang. Pidana mati masih 

tetap menjadi kontroversi hingga saat ini mengingat pro kontra terhadap jenis sanksi 
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Salim,HS, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,Rajawali Pers, Jakarta, hal. 159 
15
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ini masih berlangsung selama lebih dari satu abad lamanya.
16

   

 Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin 

banyak. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu : 

Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat 

(3) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 

ayat (2) KUHP, Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.  

2.    Pidana Penjara 

 Pidana penjara adalah jenis pidana yang di kenal juga dengan istilah pidana 

pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga 

dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pidana 

penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan 

kemerdekaan.
17

 Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara 

sementara minimal 1 hari sampai pidana seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup 

hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup 

atau pidana dua puluh tahun).
18

 Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi 

anak nakal lamanya ½ dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. 

Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap 

anak.
19
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 Eva Achjani Zulfa, dkk, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan, Rajawali Pers, Depok, 

hal. 23 
17

 Mahrus Ali, Op.cit, hal. 196 
18

Ibid.,hal. 197 
19

 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29 
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Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu
20

 : 

1. Pensylvania system, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam 

sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun 

sesama napi, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah 

membaca buku suci yang diberikan padanya. 

2. Auburn system, yaitu pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara 

sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana 

lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut 

dengan silent system. 

3. Progressive system, yaitu cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah 

bertahap. 

 

3.    Pidana Kurungan 

 Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal 

penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana 

dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah 

pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang 

urutannya lebih tinggi  memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan 

stelsel pidana yang berada dibawahnya.
21

     

 Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan 

paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan bahwa “Paling sedikit satu hari 

dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan 

atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”. Terdapat 

dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara, yaitu: 

1. Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan 
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Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 120 
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tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu 

menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. 

Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di 

luar tempat tinggal atau tempat kediamannya. 

2. Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan 

lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara. Pekerjaan yang 

dimaksud adalah pekejaan sosial. 

4.    Pidana Denda 

 Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana 

penjara, mungkin setua pidana mati.
22

 Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan 

terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena 

itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang 

lain selain terpidana.
23

         

 Dalam konteks ini, pidana denda tidak ditujukan untuk memperkaya Negara 

atau memiskinkan pelaku.Apalagi bila mengacu kepada kualifikasi pidana denda 

yang bila dihitung dengan nilai uang saat ini sangatlah kecil (berbeda dengan 

ketentuan denda di luar KUHP). Dimungkinkan pula adanya kurungan pengganti 

denda sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 KUHP manakala denda tidak 

dibayarkan.        

                                                           
22
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23
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 Permasalahan utama penjatuhan denda terutama bila dikaitkan dengan 

ancaman sanksi denda yang ada di KUHP tentunya tidaklah memiliki nilai lagi bila 

dibandingkan dengan nilai mata uang sekarang. Hal ini juga menjadi problem bila 

mengaitkan dengan kurungan pengganti yang seolah-olah nilai itu menjadi tidak 

sebanding. Sebaliknya justru kurungan pengganti dianggap tidak memadai manakala 

menghubungkannya dengan ketentuan denda yang ada di luar KUHP yang nilainya 

luar biasa.
24

 

b.Pidana Tambahan 

  Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. 

Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 

barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yang artinya bahwa 

pidana ini dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu keharusan, ada hal-hal 

tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif yaitu yang termuat dalam Pasal 

250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.  

Dalam KUHP ditentukan secara limitative adanya 3 (tiga) jenis sanksi yang 

dikualifikasikan sebagai pidana tambahan, yaitu : 

 1.   Pencabutan hak-hak tertentu 

  Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak 

terpidana dapat dicabut.Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 

kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketenagakerjaan. Pencabutan hak-hak 

tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu 

                                                           
24
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(1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan (2) 

tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang 

dengan suatu putusan hakim.
25

 

Hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 

1)    Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yangditentukan; 

2)    Hak masuk pada kekuasaan bersenjata; 

3)  Hak memilih dan hak boleh pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-

undangumum; 

4)  Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali 

pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang-orang yang bukan 

anaksendiri; 

5)  Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan 

atas anaksendiri; 

6)    Hak menjalankan mata pencahariantertentu. 

 

KUHP juga mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai 

berikut: 

1)  Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya 

pencabutan adalah seumur hidup. 

2)   Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya 

pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama 

dari pidanapokoknya. 

3)  Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 

paling banyak limatahun. 

 

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam 

hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam 

aturan-aturan khusus ditentukan peguasa lain untuk pemecatan itu. 

2.    Perampasan barang-barang tertentu 

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan 

                                                           
25
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pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang 

yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan, dan barang-barang yang sengaja 

digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu 

haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana 

perampasan menjadi imperatif.
26

 

3.    Pengumuman Putusan Hakim 

 Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan 

supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang 

lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya 

terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat 

dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang 

yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman 

putusan hakim ini tidak boleh dikenakan.
27

     

 Kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa 

pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana 

tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti 

penggelapan, perbuatan curang dan lainnya. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang 

1. Pengertian Perdagangan Orang 

 Menurut UU PTPPO, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 
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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 di dalam 

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.         

 Selain itu, perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 

manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk 

dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.Bertambah maraknya masalah 

perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang 

sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, 

masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama 

PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB).
28

       

  Konvensi PBB yang membahas tentang perdagangan orang di dalam Pasal 3 

ayat (a) dari Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan 

orang, perdagangan manusia atau trafficking mendefinisikan sebagai berikut :
29

 

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfern 

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 

forms of coercion, of abduction of fraud, of deception, of the abuse of the person 

having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation 

                                                           
28

 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) 
29

Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 
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shall include, at a minimum, the exploitation forced labour or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of organ.” 

 

Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni : 

“Transportasi perekrutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan, orang, 

dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentukp pemaksaan, 

penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau psosisi rentan 

atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 

eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi dari prostitusi orang lain 

atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” 

 

  Menurut Trafficking Victims Protection Act – TVPA menyebutkan bentuk-

bentuk perdagangan orang didefinisikan sebagai : 

a.  Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa 

dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang dimintai secara 

paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun, atau 

b.   Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang 

untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau 

kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang, atau perbudakan.
30

 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

  Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

yaitu “Strafbaar feit” atau “delict”.
31

 Saat ini tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat 

kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar 

crime, organized crime dan transnational crime.     

  Menurut UU PTPPO, tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan 

                                                           
30
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atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan 

dalam undang-undang ini. Kejahatan TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, 

wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka 

sendiri maupun di luar negeri. Disetiap kasus TPPO korban yang paling banyak 

mendominasi adalah perempuan dan anak.Hal ini terjadi karena perempuan dan anak 

terlalu rentan untuk dijadikan korban yang diperdagangkan oleh para pelaku sindikat 

perdagangan orang.         

  Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk 

tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan 

tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik 

perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di 

bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup 

rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, 

ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih 

berhubungan kerabat atau pertemanan.
32

 Banyak faktor yang mendorong orang 

terlibat dalam trafficking, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran dan 

permintaan.
33

          

   Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan mengenai ruang lingkup 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :
34

 

                                                           
32

 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika 

Aditama,Bandung, hal. 31 
33

Ibid., hal. 32 
34

Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta,hal. 98 



22 

 

 

 

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur  tindak 

pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu 

undang-undang ini juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke 

wilayah Indonesia untuk di eksploitasi; 

2. membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Indonesia untuk 

dieksploitasi; 

3. mengangkut anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk 

maksud eksploitasi; 

4. mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap 

orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan 

cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban dengan 

tujuan eksploitasi atau keuntungan; 

5. setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen 

negara atau dokumen lain untuk mempermudah; 

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau 

barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum; 

7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan 

perkara tindak pidana perdagangan orang; 

8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya 

dirahasiakan. 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 

  Definisi TPPO sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPPO ini meunjukkan 

bahwa TPPO merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya 

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan 

akibat.
35

 

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur perdagangan orang, adalah:
36

 

1. Unsur tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu merekrut, mrngangkut, 

memindahkan, menyembunyikan atau menerima. 

2. Cara atau sarana, untuk mengendalikan korban yaitu dengan ancaman,  

penggunaan paksaan, berebagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, 

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau 

pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban . 
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3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau 

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, 

pengambilan organ tubuh. 

 

  Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan 

perbuatan sebagai berikut :
37

 

• Eksploitasi, yaitu 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 secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan sesorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

materiil maupun immaterial. 

• Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 

organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, temasuk tetapi 

tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. 

• Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, 

atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. 

• Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari 

satu tempat ke tempat lain. 

• Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa 

menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi 

nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 

• Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa 

ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan 

hakiki seseorang. 

• Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan 

menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-

orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk 

pelunasan utang. 

 

4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

  Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang 
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akandijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak mentaati norma-norma 

yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang 

dilakukan.
38

 Dengan kata lain, sanksi merupakan akibat hukum (re htsgevolg) dari 

dilanggarnya suatu kaidah atau norma oleh seseorang.    

  Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik 

yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar 

serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.
39

 

Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :
40

 

1. sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak hidup sekarang maupun di masa yang 

tanpa pidana; 

2. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terabaik yang tersedia yang kita miliki 

untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi 

ancaman-ancaman dari bahaya itu. 

   

  Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban 

perdagangan manusia. Pada pasal 2 sampai dengan pasal 18 UUPTPPO secara tegas 

merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal 

tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu : 

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal dan illegal) yang :membayar agen/calo 

(perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, 
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mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan 

medis serta menempatkan buruh dalam kerjaannya di Negara tujuan. Meskipun tidak 

semua, namun sebagian PTK terdaftar melakukan tindakan demikian; 

2. Agen/calo (mungkin orang asing) yang dating ke suatu desa, tetangga, teman, 

bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat 

bekerja secara bersamaan untuk PTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh 

bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. 

3. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak 

membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau 

fisik terhadap buruh; 

4. Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran 

dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan pembatasan secara 

illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi); 

5. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar 

kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan 

mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun. 

 

  Dalam UUPTPPO, keseluruhan sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku 

TPPO adalah menganut stelsel kumulatif. Kumulasi stelsel ini merupakan 

penggabungan dua pidana pokok. Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas 

dengan adanya kata “dan” dalam setiap pasal yang mencantumkan sanksi, yaitu 

berupa penjara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000 – Rp. 600.000.000, dan 

jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit 

menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau 

hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka 

diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp 

200.000.000 – Rp. 5.000.000.000. Selain itu, bagi setiap orang yang berusaha 

menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan 

tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun 
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dan paling lama 6 tahun dan pidana denda antara Rp 40.000.000 – Rp. 240.000.000. 

Namun untuk Pasal 8 dan Pasal 15 UUPTPPO diterapkan juga sanksi pidana 

tambahan.          

  Khusus untuk Pasal 15 UUPTPPO, sanksi diberikan kepada dua subjek 

hukum, yakni kepada pengurusnya (orang perorangan) dan Korporasi. Untuk 

pengurus dari suatu korporasi dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan 

paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp 120.000.000 – Rp 600.000.000. Pengurus 

dari suatu korporasi diberikan juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari 

pengurus dan/ atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi 

dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan untuk korporasi dikenai pidana denda 

paling sedikit 360.000.000 dan paling banyak Rp. 1.800.000.000.Korporasi juga 

dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan, 

kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. 

5. Pengertian Permufakatan Jahat 

  Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan salah satu perbuatan atau 

tindakan yang oleh UU PTPPO dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO). 

Dalam Pasal 11 UUPTPPO, menegaskan bahwa : 

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama 

sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 6.” 

 

  Dengan adanya Pasal 11 UUPTPPO, hal ini merupakan suatu perwujudan 
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tekad dari pengambilan kebijakan untuk memberantas TPPO. UUPTPPO sendiri 

tidak ada mengemukakan pengertian dari permufakatan jahat secara tegas. Oleh 

karena UUPTPPO merupakan kekhususan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), maka dapat dilihat dari Pasal 88 KUHP yang menguraikan bahwa suatu 

tindak pidana permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang 

atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP, 

yaitu : 

1. adanya dua orang atau lebih (pelakunya) 

 Dalam disiplin ilmu hukum pidana, istilah “dua orang atau lebih” tidak lagi 

termasuk pengertian deder (pelaku) dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi 

merupakan pengertian lain yang terdapat dalam ajaran penyertaan (deelneming) 

sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. 

2. adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan. 

Kesepakatan dalam konteks permufakatan jahat pada dasarnya dapat dipahami 

sebagai persesuaian pernyataan kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis, antara 

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian untuk 

melakukan kejahatan. 

 

  Dengan demikian, meskipun TPPO yang disepakati untuk dilakukan tidak 

dilakukan atau belum diwujudkan, namun para pihak yang telah bersepakat untuk 

melakukan TPPO tersebut, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. 

C. Pidana Kurungan Pengganti Denda 

  Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai 

pokok pidana, akan tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana 

denda yang tidak dapat dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan 

pengganti pidana denda itu lamanya sekurang-kurangnya satu hari dan selama-
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lamanya enam bulan. 

  Agar seorang terpidana yang telah dijatuhi pidana denda itu kemudian dapat 

diwajibkan untuk menajalankan pidana kurungan, dalam hal ia tidak membayar 

uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim, maka di dalam putusan hakim itu 

secara tegas harus dibayar oleh terpidana, dan tentang lamanya pidana kurungan 

pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana, yakni dalam hal ia 

tidak membayar lunas uang denda yang bersangkutan.
41

 

  Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa 

menunggu batas waktu pembayaran denda. Setiap waktu ia berhak dilepas dari 

kurungan pengganti jika ia membayar dendanya. Pembayaran sebahagian pidana 

denda baik sebelum maupun sesudah mulai menjalankan pidana kurungan pengganti 

membebaskan terpidana dari sebahagian pidana kurungan yang seimbang dengan 

bagian yang dibayarnya. (Pasal 31 KUHP)
42

 

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 

1.  Pengertian Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 

(ex aequo et bonoiii) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim 

                                                           
41
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Deepublish, Yogyakarta, hal.124 
42
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tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 

 Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 

penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh 

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
43

 Pekerjaan hakim kecuali bersifat 

prkatis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu 

mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-

pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.
44

 

2. Dasar Pertimbangan Hakim 

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. 

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 

yang telah dituduhkan kepadanya 
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b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di 

pidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. 

 Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam 

suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan 

rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan 

kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

 Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 

IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas.Hal ini tegas dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia.”      

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” dalam hal ini diartikan sebagai 

rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan 



31 

 

 

 

hakim haruslah menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu  sederhana, cepat, dan 

biaya ringan.         

 Dalam hal mengadili, maka seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Adapun yang menjadi tugas hakim 

adalah bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Hakim dalam 

memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran dari 

perkara yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap perkara 

tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku.Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Seorang hakim juga dianggap 

mengetahui akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili 

suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.”         

 Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim dapat 

menjatuhkan pidana tersebut apabila dengan sekurang-kurangnnya dua alat bukti 

yang sah, sehingga hakim memperoleh kayakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang 

sah yang dimaksud adalah: 

a. Keterangansaksi; 
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b. Keteranganahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan.  
     

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan pula untuk  

bercermin pada yurisprudensi. Di negara-negara yang menganut civil law system 

seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman, putusan pengadilan disebut 

yurisprudensi yang berarti pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak 

yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu 

Negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara 

memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
45

 Selain yurisprudensi, 

hakim dapat pula bercermin pada pendapat para ahli hukum terkenal yaitu 

doktrin.Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar 

pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Namun demikian, tidak 

semua pendapat para sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, 

akan tetapi hanya pakar-pakar yang telah diakui masyarakat sebagai ahli 

dibidangnya.
46

 Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

 

 

                                                           
45

 Ojak Nainggolan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, UHN Press, Medan, hal. 45 
46

Ibid.,hal. 50 



 

 

33 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research. Kata 

research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari).Research berarti mencari 

kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian 

pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. 

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap bahan 

yang telah dikumpulkan dan diolah.       

 Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam 

penulisan ini adalahDasarPertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana 

Penjara Pengganti Denda Kepada Pelaku Yang Melakukan Permufakatan Jahat Untuk 

Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 

388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). 

B.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka 

atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum 
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doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang 

tertulis atau bahan hukum yang lainnya. 

C.  Metode Pendekatan Masalah 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.
47

 Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Metode pendekatan kasus (case approacht) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 

388/Pid.Sus/2018/PN Mdn. 

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan 

menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

D.  Sumber Bahan Hukum 

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain: 

a. Data Primer (primary law material)  

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-

undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, 

konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini data hukum primer yang 

digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang . 
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b. Data Sekunder (secondary law material) 

yaitubahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

c. Data Tersier (tertiary law material) 

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Contohnya adalah kamus dan internet. 

E.  Metode Penelitian 

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan 

masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari 

media cetakdan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang 

diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul 

skripsi. 

F.  AnalisisSumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu 

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara pengganti denda kepada 

pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. 

Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti. 
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