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ABSTRAK 

TINJAUAN PENERAPAN PIDANA 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

DALAM KAITANNYA DENGAN JANJI MEMBERIKAN PEKERJAAN 
(Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana dan dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 
331/Pid.B/2011/PN Mdo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian: Pertama, penerapan pidana terhadap 
pelaku dalam putusan nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo menggunakan Pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, dasar 
pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 
331/Pid.B/2011/PN Mdo telah memperhatikan segi yuridis dan non-yuridis serta 
melihat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. 

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Janji, Pekerjaan 

ABSTRACT 

REVIEW IMPLEMENTATION OF CRIMINAL 
TO OFFENDER HUMAN TRAFFICKING IN RELATION WITH 

PROMISE OF GIVING THE JOB 
(Study Decision Number 331/Pid.B/2011/PN Mdo) 

This study aims to determine implementation of criminal and judge 
consideration in the judgment of imposing in decision number 331/Pid.B/2011/PN 
Mdo. Research methods used normative legal research method. The results of 
study: First, implementation of criminal to offender in decision number 
331/Pid.B/2011/PN Mdo using Article 2 paragraph (1) the act of number 21/2007 
on eradication criminal acts of human trafficking Jo article 55 paragraph (1) 
KUHP. Secondly, the basic consideration implies a crime in decision number 
331/Pid.B/2011/PN Mdo has attention the juridical and non-juridical aspects and 
to see incriminating and mitigating things. 
 
Keyword: Human Trafficking, Promise, Job 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki upaya-upaya hukum untuk 

melindungi warga negaranya baik yang dilakukan di wilayah Indonesia maupun 

diluar wilayah Indonesia. Perlindungan hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.1 

Salah satu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu dalam kasus 

perdagangan orang atau Human Trafficking, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 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 yang memegang kendali atas orang lain, baik 

yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi” 

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan 

Orang tahun 2011, Indonesia masuk dalam urutan kedua standar perlindungan 

korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Indonesia dinilai termasuk 
                                                        

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm.133 
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sumber utama perdagangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai budak seks 

maupun korban kerja paksa. Data Pemerintah Indonesia yang dikutip dalam 

laporan itu, sekitar 6 juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, 

termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan 

pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya 

digolongkan pekerja tanpa dokumen dan sekitar 69 persen pekerja migran 

Indonesia adalah perempuan.2 

Perdagangan orang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

dalam melakukan perekrutan dengan janji memberikan pekerjaan yang dimana 

korban dijanjikan sebuah pekerjaan bagus dengan gaji yang cukup besar dan 

mendapatkan beberapa fasilitas, tentu hal tersebut adalah peluang yang bagus dan 

sangat menggiurkan apalagi jika hal tersebut ditawarkan pada orang yang tidak 

memiliki pendidikan tinggi serta kemampuan ekonomi rendah, sehingga dari hal 

tersebut pelaku dapat memanfaatkan korban yang menginginkan pekerjaan yang 

ditawarkan, tetapi ternyata setelah korban sampai dimana pelaku membawanya, 

pekerjaan yang dijanjikan berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh korban, 

hal tersebutlah yang dikatakan telah terjadi perdagangan orang atau human 

trafficking. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan 

dalam Putusan Pengadilan Nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo? 2. Bagaimana 

                                                        
2http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusi

a Diakses pada tanggal 01 November 2017 pukul 16.20 wita 
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pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

perdagangan orang kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan dalam Putusan 

Pengadilan Nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo? 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui penerapan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang kaitannya dengan janji memberikan 

pekerjaan dalam putusan nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo. 2. Mengetahui 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan 

nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo. Sehingga memberikan manfaat secara akademis 

yaitu untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar S-1 Program 

Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara 

teoritis adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana 

perdagangan orang kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan, dan manfaat 

secara praktis yaitu dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam 

rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya dalam 

kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law 

in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.3 

                                                        
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, hlm.118 



iv 
 

II. PEMBAHASAN 

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Kaitannya dengan Janji Memberikan Pekerjaan dalam Putusan Nomor 

331/Pid.B/2011/PN Mdo 

Terdakwa dengan identitas yang bernama: sri siska wati nani giasi alias 

tata, lahir di Gorontalo, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 07 Januari 1987, jenis 

kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Luhu 

Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo, seorang mahasiswa, beragama Islam, 

pendidikan terakhir adalah SMA. 

Berawal pada tanggal 14 mei 2011 ketika terdakwa bersama-sama mirna 

junne datang ke manado lalu bertemu dan berkenalan dengan vikri alkatiri di 

bandara sam ratulangi, dalam perjalanan dari bandara menuju kota manado mirna 

junne menyampaikan kepada vikri “tolong carikan kalau ada anak perempuan 

yang ingin berangkat ke Jakarta untuk menjadi model, dancer ataupun dj”. 

Kemudian pada tanggal 15 mei 2011, vikri menjemput Ritzy R simin untuk 

bertemu dengan terdakwa dan mirna junne yang kemudian Rizty dibujuk dan 

direkrut dengan menjanjikan pekerjaan sebagai Publik Relation, model, dancer 

ataupun DJ di The Venus Luxury Club Palembang, dengan di iming-imingkan 

gaji sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah dengan bonus-bonus yang totalnya sebesar 

Rp. 8.000.000,- serta mendapat berbagai fasilitas seperti Mess, laundry dan 

makan. 
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Selanjutnya pada tanggal 18 mei 2011, terdakwa bersama-sama dengan 

mirna junne dan vikri alkatiri datang ke rumah Irianto Nusi untuk melakukan 

perekrutan terhadap anak Irianto Nusi yaitu Karmilla Cabriella Nusi dengan 

menawarkan pekerjaan seperti yang ditawarkan kepada korban sebelumnya yaitu 

sebagai PR, model, dancer ataupun DJ sambil memperlihatkan foto-foto model 

didalam laptop. Kemudian terdakwa meyakinkan Irianto Nusi dengan mengatakan 

bahwa terdakwa sudah menjadi pegawai di PU (Pekerjaan Umum) di Gorontalo 

tetapi melepaskan pekerjaannya karena pekerjaan yang ia tawarkan memiliki 

prospek yang baik. Serta pada tanggal 18 mei 2011 vikri alkatiri bertemu dengan 

Nanda Giok Husain, Windiyawati Matindas dan Rahmania Datumola lalu 

membujuk dan merekrut mereka bertiga dengan menawarkan untuk sekolah 

sambil bekerja dengan jurusan modeling, dancer dan DJ dan akan mendapat gaji 

pokok sebesar Rp 1.500.000,- yang semua totalnya adalah Rp.8.000.000,- serta 

akan mendapat fasilitas. Mendengar tawaran tersebut, nanda giok husain dan 

windiyawati matindas setuju sedangkan rahmania datumola hanya diam saja. 

Pada tanggal 19 mei 2011, Karmila Cabriella Nusi dan Rizty R Simin 

bersama-sama terdakwa dan juga mirna junne berangkat dari manado ke Jakarta 

dengan pesawat Batavia air menggunakan tiket yang telah disiapkan oleh mirna 

junne. Kemudian mirna junne ditelpon oleh vikri alkatiri yang mengatakan bahwa 

ada 2 orang yang akan berangkat akan tetapi mereka belum ada KTP, lalu mirna 

junne menyuruh vikri alkatiri agar mencari nama orang yang punya KTP untuk 

dicantumkan dalam tiket. Selanjutnya pada tanggal 20 mei 2011, vikri alkatiri 

mengantarkan nanda giok Husain dan windiyawati matindas ke bandara sam 
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ratulangi untuk menuju Jakarta. Kemudian pada tanggal 21 mei 2011, para korban 

yaitu Nanda Giok Husain, Windiyawati Matindas, Karmilla Cabriella Nusi, Deiby 

Chintia Dewi Adrian, serta Rizty R Simin diantar atau ditemani oleh terdakwa 

berangkat menuju Palembang dengan tiket yang telah disiapkan oleh mirna junne. 

Setelah mereka sampai di Mess Venus Palembang, para korban langsung 

didandani dengan baju seksi dan mulai bekerja di Club The Venus sebagai Publik 

Relation yaitu menemani tamu minum dan karaoke dari jam 08.00 sampai jam 

03.00. adapun upah yang diberikan kepada para korban untuk 1 kali melayani 

tamu yaitu Rp. 200.000,-, karena windiyawati matindas merasa bekerja tidak 

sesuai dengan keinginannya dan menyampaikan kalau ingin keluar, tetapi korban 

diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- jika ingin keluar. 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun 

dalam bentuk alternatif, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan 

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

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

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 

memutuskan: Satu, Menyatakan terdakwa Sri Siska Wati Nani Giasi alias Tata 

terbukti melakukan tindak pidana “Perdagaan Orang” sebagaimana yang kami 
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dakwa dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dua, Menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama 

terdakwa berada di tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 

hukuman kurungan selama 6 bulan. Tiga, Menyatakan barang bukti berupa: 1 

(satu) buah bording pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat 

number 29 B, depart Manado, arrive Jakarta, 1 (satu) buah bording pass batavia 

Air A.n.Siskawati/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E, depart Manado, 

arrive Jakarta, 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms, tanggal 19 

mei 2011 seat number 29 D, depart Manado, arrive Jakarta, Masing-masing 

dirampas untuk di musnahkan. Empat, Menyatakan agar terdakwa membayar 

biaya perkara sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah). 

Putusan Hakim 

Hakim memberikan putusan sebagai berikut: pertama, menyatakan 

terdakwa Sri siska wati nani giasi alias tata yang Identitas lengkapnya 

sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, Menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa Sri siska wati nani giasi alias tata dengan pidana penjara selama 

3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta 

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti 

dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Ketiga, menetapkan masa 
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penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara 

yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Kelima, Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bording pass batavia 

Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 B, depart Manado, arrive 

Jakarta, 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Siskawati/Ms, tanggal 19 mei 

2011 seat number 29 E, depart Manado, arrive Jakarta, 1 (satu) buah bording pass 

batavia Air A.n.Karmilla/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 D, depart 

Manado, arrive Jakarta, di rampas untuk di musnahkan. Keenam, membebankan 

biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 

Analisis Penyusun 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu 

perkara harus memiliki dua alat bukti yang sah sehingga memiliki keyakinan 

untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang dimana dalam kasus ini 

terdapat alat bukti berupa: keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Menurut 

pendapat penyusun, penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun terlalu ringan 

sedangkan ancaman pidana penjara menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah paling lama 15 (lima 

belas) tahun, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan 

tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 4 (empat) tahun, serta mengingat 

terdakwa merupakan salah satu pelaku utama, ada lebih dari satu korban yang 

mana adalah generasi muda penerus bangsa. 
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Menurut penyusun, hakim perlu menjatuhkan pidana penjara lebih berat 

lagi terhadap terdakwa karena saat ini kasus mengenai perdagangan orang 

semakin meluas dan banyak terjadi di wilayah Indonesia, merupakan salah satu 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan kejahatan yang mencakup 

nasional maupun internasional serta telah terorganisir secara rapi serta merata 

dengan berbagai modus operandi yaitu salah satunya dengan penipuan  yang 

memberikan janji pekerjaan seperti dalam kasus yang penyusun bahas ini, serta 

terdakwa juga telah mengakibatkan tereksploitasinya seseorang yaitu seseorang 

yang tidak memiliki otoritas atas dirinya lagi yang dimana hal tersebut tidak 

sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan 

Nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo 

Pertimbangan Yuridis 

Menimbang, bahwa yang didakwakan dan dihadapkan dimuka 

persidangan adalah Terdakwa SRI SISKA WATI NANI GIASI alias TATA 

dimana identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan sebagai manusia pribadi 

yang hidup atau sebagai subjek hukum. 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang 

disusun dalam bentuk alternatif, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan 

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 10 Undang-
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Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

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

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut 

tidak mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian 

pemidanaan (Straf Uitsluiting Gronden). 

Pertimbangan Non-yuridis 

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 

kondisi terdakwa dan agama terdakwa4 antara lain: Pertama, Latar belakang 

terdakwa yaitu bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswi berusia 24 Tahun yang 

berasal dari Gorontalo dan datang ke Manado bersama-sama dengan Mirna Junne 

alias bunda dengan tujuan untuk merekrut perempuan-perempuan manado yang 

ingin bekerja di Luxury Club The Venus Palembang, yang kemudian berkenalan 

dengan Vikri Alkatiri alias Aba di Bandara Samratulangi serta mengenalkan 

terdakwa dengan para korban. Kedua, kondisi diri terdakwa bahwa baik keadaan 

fisik maupun psikis terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan atau 

jawaban yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang 

dalam arti terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani. Ketiga, Agama 

terdakwa sebagaimana tercantum dalam identitas terdakwa adalah agama Islam, 

dimana berbohong (penipuan) adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai 

Allah Subhanahu Waa Ta’ala. 

                                                        
4Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007,  hlm.212 
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Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan 

yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut: Hal – hal yang 

memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan 

program Pemerintah yang giat-giat memberantas Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang merusak generasi muda dan atau bangsa. Hal - hal yang meringankan 

bagi terdakwa yaitu pertama, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, 

bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak 

akan mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga, bahwa terdakwa masih muda dan 

diharapkan dapat merubah sifat dan kelakuannya. Keempat, bahwa terdakwa 

bersikap sopan di persidangan. 

Analisis Penyusun 

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim 

sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa dengan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang merupakan 

konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti 

serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 

Fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan berorientasi pada lokasi (locus 

delicti) dalam kasus ini tempat atau lokasi dilakukannya tindak pidana yaitu di 

Manado, Jakarta dan Palembang, waktu kejadian (tempus delicti) yaitu pada bulan 

Mei 2011 serta modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 

dalam perkara ini yaitu modus penipuan dengan janji memberikan pekerjaan serta 

diiming-imingkan gaji yang besar dan akan mendapatkan beberapa fasilitas. 
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Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai 

kemampuan bertanggung jawab secara hukum dari terdakwa, bahwa terdakwa 

tidak cacat jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), 

Terdakwa bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), 

Terdakwa tidak berada dibawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), 

Terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 50 KUHP), dapat berkomunikasi dengan baik dan menanggapi 

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian terdakwa 

dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani. 

Pada pertimbangan hakim melihat hal-hal yang memberatkan dikatakan 

bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang 

giat-giat memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merusak generasi 

muda dan atau bangsa, yang dimana program tersebut telah tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dengan mengamanatkan berbagai upaya yang harus dilakukan 

untuk memberantas trafficking oleh pemerintah dan masyarakat serta untuk 

mempercepat implementasi Undang-undang tersebut, pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai peraturan antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi 

atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam mengimplementasikan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, pemerintah Indonesia telah 

melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga baik internasional, nasional 
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maupun daerah turut serta dalam mengefektifkan kebijakan-kebijakan dalam 

upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. 

Sebelum menjatuhkan pidana hakim juga memperhatikan tujuan dari 

pemidanaan yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Menurut teori pemidanaan relative hukuman yang dijatuhkan hukuman 

yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu yaitu 

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, sedangkan 

menurut teori pemidanaan absolut hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai 

pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan dengan tujuan 

untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang 

dirugikan atau menjadi korban. Jika dilihat dari pertimbangan hakim yang dimana 

terdakwa lebih banyak memiliki hal-hal yang meringankan daripada hal-hal yang 

memberatkan, sehingga hakim menjatuhkan pidana berlandaskan pada teori 

pemidanaan relative yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.  
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III. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka penyusun menarik kesimpulan 

sebagai berikut: Pertama, Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan dalam Putusan 

Nomor 331/Pid.B/2011/PN Mdo terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidana 

penjara maksimalnya selama 15 (lima belas) tahun. Kedua, Pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang kaitannya 

dengan janji memberikan pekerjaan dalam Putusan Nomor 331/Pid.B/2011/PN 

Mdo mempertimbangkan dari segi yuridis berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta juga 

mempertimbangkan dari segi non-yuridis dengan melihat hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan 

penyusunan skripsi ini adalah: Pertama, Diharapkan kepada aparat penegak 

hukum terutama hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya Tindak Pidana 

Perdagangan Orang kaitannya dengan janji memberikan pekerjaan agar lebih 

diperberat, karena mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan 

kejahatan yang telah terorganisir secara rapi dengan berbagai modus operandi. 

Kedua, Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum 

menjatuhkan putusan, diharapkan memperhatikan perlindungan terhadap korban 

maupun masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang. 



xv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2013, hlm.118 
 
http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.m
anusia  
 
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, hlm.212 
 
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, 
hlm.133 
 
 

 


