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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang 

memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan 

menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan 

secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula 

seiring dengan perkembangan masyarakat. 
1
 

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan 

bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat 

itu sendiri untuk berinteraksi saatu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini 

sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang 

telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan 

tertib, dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau 

mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku 

tersebut kurang disukai oleh masyarakat.
2
 

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum 

pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat 

                                                             
1Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,  PT, Refika 

Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15 
2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Jakarta, 2002, hlm. 2 
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perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum 

yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian  dari  pada  

keseluruhan  hukum  yang  berlaku  disuatu  negara, serta meletakkan dasar-dasar 

dan aturan-aturan dengan tujuan untuk: 

1. menentukan perbuatan  mana  yang  tidak  dilakukan,  yang  dilarang,  

dengan  disertai ancaman  atau  sangsi  yang  berupa  pidana  tertentu,  

bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa,  kepada  mereka  yang  telah 

melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  

pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. Delik khusus sering  juga disebut  Delik  atau  tindak  

pidana  dalam KUHP.  Penyebutan,  Delik  khusus  dalam KUHP  di  

dasarkan  pada pertimbangan  bahwa  pengaturan tentang delik atau 

tindak pidana  pada dasarnya  tidak  hanya terdapat di dalam KUHP, 

melainkan juga  terdapat  di dalam berbagai Undang-undang di luar 

KUHP. Berbagai Undang-undang di luar  KUHP  yang  memuat 

ketentuan pidana,  sebagian  di  antaranya  bersifat menambah  atau  

memperluas  atau  bahkan  merubah  berbagai  ketentuan  yang 

terdapat  di  dalam  KUHP,  sedangkan  sebagian  lainnya  memang  
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mengatur berbagai tindak pidana yang belum terdapat pengaturannya 

di dalam KUHP.
3
 

Perdagangan orang (trafficking) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan 

merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal 

ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat 

manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara 

paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah 

berlangsung lama. Perdagangan orang adalah: kejahatan yang terorganisir 

dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu para 

(perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui 

iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan 

membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah / negara 

tujuan; Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah  

negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik 

secara fisik maupun seksual. 
4
  

Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung No: 780/Pid.B/2015/PN. Bdg yaitu seorang Terdakwa Ridla dan Indra 

adalah seorang mucikari yaitu perdagangan orang, saksinya adalah Ajeng sebagai 

wanita penghibur, namun ada dua orang polisi yang bernama Suharto dan Deden 

                                                             
4Natangsa Surbakti, BPK Delik Khusus, Fakultas Hukum UMS, 2009, hlm. 1-2   
4 International Organization for Migration,  Pedoman Penegakan Hukum dan 

Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta,  2009, 

hlm.18 
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dari polsek cinambo, Suharto telah berpura-pura sebagai lelaki hidung belang 

(konsumen) membutuhkan wanita penghibur untuk melayani kebutuhan sex nya. 

Ternyata usaha Suharto dan Deden berhasil, karena terdakwa I. Ridla telah 

mengatakan dan saat itu juga disepakati bahwa harga untuk pelayanan sex yang 

diberikan adalah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 

disepakati pula kalau tempat untuk bertemunya adalah di kamar no.229 Hotel 

Golden Flower di Jl. Asia Afrika Kota Bandung. Kemudian terdakwa I. Ridla 

mengatakan kepada terdakwa II. Indra kalau dirinya mendapatkan pesanan dari 

konsumen untuk mencari wanita penghibur, dan saat itu terdakwa I menyuruh 

Terdakwa II untuk menghubungi saksi Ajeng dan saksi ajeng menyetujui untuk 

menerima pekerjaan sebagai wanita penghibur dan kemudian terdakwa II, 

kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki APV 

Arena warna abu-abu metalik dengan Nopol: D-1051-XJ, Terdakwa I dan 

Terdakwa II kemudian menjemput saksi Ajeng dirumahnya untuk kemudian 

bersama-sama menuju hotel Golden Flower tepatnya di kamar No. 229.  Setelah 

ditempat saksi Ajeng dan saksi Suharto langsung masuk ke kamar hotel dan 

mereka hanya berbincang-bincang tidak melakukan hubungan seks, malah saudara 

saksi Deden menhubungi saksi Suharto dan menginformasikan kalau saksi Deden 

telah berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II.
5
 

Hakim seharusnya mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu 

yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum,  karena itu masuk 

                                                             
5 Putusan Nomor: 780/Pid.B/2015/PN.Bdg 
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kepada dakwaan alternatif bukan dakwaan tunggal. Hakim tidak menganut asas 

lex specialis legi generalis.  

Dalam protokol Palermo perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau 

tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau 

menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi 

mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari 

ekspolitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek 

yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. 

Persoalan itu berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada 

perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang 

menuju kearah modern. Tindak pidana perdagangan orang ini tidak terjadi hanya 

di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil dan yang di pinggir kota. 

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan penulis tertarik untuk 

menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul : “ ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP DAKWAAN PADA PUTUSAN NO. 780/PID.B/2015/PN. 

BDGDIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 

NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ORANG “ 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Bandung Registrasi No . 780/Pid.b/2015/PN.Bdg? 

2. Bagaimanakah Analisis dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Registrasi No. 780/Pid.b/2015/PN.Bdg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Registrasi No: 780/Pid.b/2015/PN.Bdg 

2. Untuk mengetahui analisis dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri 

Bandung registrasi No: 780/Pid.b/2015/PN.Bdg 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian  ini di harapakan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1.  Kegunaan teoritis 

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan masukan dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, 
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khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang 

yang dewasa ini banyak terjadi. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 

untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terutama 

pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. 

2.  Kegunaan praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak 

pidana perdagangan orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya 

pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak akan 

terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak 

hukum maupun 

 masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah 

dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. 

E. Kerangka Pemikiran  

Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat biasanya terhimpun dalam 

suatu system yang disusun dengan sengaja maupun karena kebiasaan. Kaidah-

kaidah hukum tersebut biasanya mencakup hukum materil dan hukum acaranya 

(formil) yang mengatur hubungan antara manusia dan kelompok. Dengan 

demikian jelaslah bahwa hukum merupakan suatu unsur dari jaringan atau sistem 
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sosial. Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial 

terlebih dahulu, dan hukum itu hakikatnya merupakan suatu proses.
6
 

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia 

kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Menurut 

Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa hendaknya pembangunan hukum harus 

dilaksanankan secara hati-hati, memperhatikan perilaku manusia, dan 

diperhitungkan secara rasional. Pengertian tujuan hukum tersebut untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan 

pada keadilan, yaitu asas-asas dari masyarakat.
7
 

Teori sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal 

Jerman, merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum 

terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.Hukum 

menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang 

diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang 

negatif. Akan tetapi ternyata tumbuh dan berkembang di Amerika, yang 

dipelopori oleh Roscoe Pound, konsep hukumnya bahwa hukum yang dibuat agar 

memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).
8
Roscue Pound 

seorang pendukung sociological jurisprudence, mengatakan hukum dapat bersifat 

                                                             
6 Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan 

Indonesia, UI Perss, Jakarta, 1983, hlm. 6 
7
 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36 

8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.  
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sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of 

social engineering) yang dikenal dengan aliran Pragmatic Legal Realism.
9
 

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis dari 

tindakan/perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis 

disebut tindak pidana. 

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan istilah delik, sedangkaan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam masyarakat.
10

 

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah 

beliau yakni perbuatan pidana adalah: 

                                                             
9
 R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum,Armico, Bandung, 1986, hlm. 16. 

10 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,  hlm. 62 
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertenu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.”
11

 

 Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian tindak pidana yang 

dimaksud adaalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum 

atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 

pidana yang mana aturan tersebut diajukan kepada perbuatan sedangkan 

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau 

yang menimbulkan kejadian tersebut. 

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 

dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa 

kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan 

sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan 

terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan 

suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya 

tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang 

telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa 

                                                             
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54 
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telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan 

begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
12

 

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 

menyebutkan bahwa: 

“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 kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik 

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) 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)” 

 

Dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-

Undang No.21 Tahun 2007, akan dapat berjalan sesuai harapan dan semangat 

penegakan hukumnya, harus mengandung unsur-unsur tersebut. Langkah-langkah 

yang dapat dilakukan harus mengacu pada kebijakan hukum pidana, yang meliputi 

kebijakan formulatif, aplikatif dan yudikatif. Kebijakan tersebut harus sinergi, 

namun tidak harus secara keseluruhan dijalankan, tetapi dapat salah satu, yang 

menggabungkan diantaranya ketiga kebijakan tersebut secara sekaligus. 

 Terdapat asas-asas hukum sebagai berikut:  

                                                             
12 Kartonegoro, Op Cit, hlm. 156. 
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1. Asas legalitas ( Pasal 1 ayat 1 KUHP ) tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekutan ketentuan perundang-undangan 

pidana yang telah ada sebelumnya.  

2. Asas hukum equality before the law artinya bahwa semua orang sama di 

depan hukum.  

3. Asas praduga tak bersalah ( presumption of innocent ) asas dimana 

seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan 

bersalah. 

4. Asas genstraf zonder schuld ( asas tiada hukuman tanpa kesalahan ) 

artinya tak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang 

ia perbuat.  

5. Asas lex specialis derogate legi generalis artinya salah satu asas hukum, 

yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan 

mengesampingkan aturan hukum yang umum. 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian  

Metode Penelitian merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam 

penulisan skripsi adapun langkah-langkah penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskristif analisis yaitu 

penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dikaitkan dengan prakteknya yang berhubungan dengan permalalahan 
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yang diteliti.Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah 

undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yaitu kejahatan yang terjadi selanjutnya 

penganalisis permasalahan khususnya dalam Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) 

UU Nomor 21 Tahun 2007  tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang yang dalam skripsi ini tindak pidana perdaganan 

oraang ini dilakukan secara bersama-sama. 

2.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau 

seperangkat aturan yang bersifat  normatif (law in book). Pendekatan ini 

dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. 

Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum 

dan pendapat para ahli.  

3. Sumber Data 

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini penulis mengadakan studi 

kepustakaan berupa bahan-bahan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

misalnya perundang-undangan, diantaranya: 

1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  

Tindak Pidana Perdagangan orang dan beserta; 

2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Registrasi No. 

780/Pid.B/2015/PN.Bdg. 
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3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana; 

5) Peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

sedang di teliti. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, 

tulisan para sarjana, terutama yang membahas mengenai kejahatan 

tindak pidana perdagangan orang. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan primem dan bahan hukum sekunder, 

misalnya majalah hukum, kliping, Koran, dan kamus hukum dan situs-

situs internet resmi. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui 

studi dokumen yaitu: 

a. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang di bahas. 

b. Studi literature terhadap hal yangberkaitan dengan permasalahan yang 

sedang di bahas. 

5. Analisis Data 
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Untuk menganalisis data-data yang di himpun dapat menggunakan 

analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang di peroleh di susun  secara 

sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mencapai 

kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas yang dihubungkan dengan 

objek penelitian yang diteliti bahwa tindak pidana perdagangan orang 

merupakan gejala sosial yang akan dikaji secara terperinci dan jelas. 

6. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang 

beralamat Jl. L.L.RE Martadinata No.74-80 Bandung dan Perpustakaan-

Perpustakaan lainnya di Universitan di Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


