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ABSTRAK 

 

Hs.Tita Syamsuddin (B111 14 007), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor:647/Pid.Sus/2016/ 
PN.Mks) di bawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Sofyan sebagai 
Pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai Pembimbing II.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang dan 
pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/ PN.Mks). 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk  
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang diperoleh dengan 
melakukan pengumpulan data-data terkait dengan masalah yang diteliti 
dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis dengan analisis data yang berupa memberikan gambaran secara 
jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Dalam hal 
Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana  perdagangan 
orang, terdapat perbedaan antara Pasal 57  KUHP dan Pasal 10 undang-
undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Namun dengan adanya Asas Lex specialis derogat legi 
generali maka dalam hal pertanggungjawaban pidana pembantuan yang 
diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan  dalam perkara dengan nomor 
putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks dinilai penulis sudah tepat karena telah 
sesuai dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 10 UU. No. 21 Tahun 2007 
Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah 
pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda sejumlah 
Rp.120.000.000,- sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur 
pasal tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Hs.Tita Syamsuddin (B111 14 007), Juridical Review on Criminal 
Accountability in the Complicit of Human Trafficking (Case Study of 
Verdict Number: 647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mks), supervised by Mr. Andi 
Muhammad Sofyan as Supervisor I and Mrs. Haeranah as Supervisor II. 

The purpose of this study to determine the Criminal Liability in the 
Complicit of Human Trafficking and the judges' legal considerations in the 
crime of Human Trafficking (Case Study Verdict Number: 647 / Pid.Sus / 
2016 / PN.Mks). 

This research was conducted at Makassar District Court. To achieve 
these objectives, the author uses data collected techniques in the form of 
literature research and field research obtained by collecting data related to 
case conducted in the Makassar District Court. Further data obtained are 
analyzed by data analysis in the form of giving a clear and concrete 
description of the object discussed qualitatively and then the data presented 
descriptively. 

The results obtained from this study are: (1) In the case of criminal 
liability in the complicit of Human Trafficking, there is a difference between 
Article 57 of the Criminal Code and Article 10 of Law Number 21 of 2007 on 
the eradication of criminal acts of Human Trafficking in. However, with the 
principle of Lex specialis derogat legi generali then in the case of criminal 
liability which is applied is Article 10 of Law Number 21 of 2007 on the 
eradication of Criminal acts of Human Trafficking (2) Judge's legal 
consideration in deciding the case with the Verdict Number 647 / Pid.Sus / 
2016 / PN.Mks assessed the author is appropriate because it has been in 
accordance and meet the elements in article 10 Act. No. 21 Year 2007 
Concerning the Eradication of Human Trafficking Jo Article 55 paragraph (1) 
of the Criminal Code with the verdict imposed in this case is 3 years 
imprisonment and a fine of Rp.120.000.000, - so the judge's judgment in 
dropping the judgment is considered appropriate because the author has 
been in accordance and meet the elements of the article. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari  

tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan 

orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin 

mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan negara kepulauan 

terbesar se Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilitasi hal 

ini mengakibatkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang 

terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. 

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian 

luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya 

menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang 

antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di 

mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain1. Sehingga 

melihat hal ini perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan 

yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan sampai negara-

negara yang lain di dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, 

komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan 

manusia semakin canggih.  

                                                             
1
  Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm.4.  
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Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, 

merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan 

secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang 

dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai 

masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang 

telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke 

waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan 

kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia 

diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.2 

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan 

orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena 

perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional 

yang terorganisir, maka diperlukannya adanya pembaharuan komitmen 

untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 

2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak, dan gugus tugas yang beranggotakan lintas 

sektoral untuk implementasinya, maka pada akhir bulan Juni 2003 

indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal 

yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.  

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan 

sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan 

                                                             
2
 Rachmad Syafaat, 2003, Dagang Manusia, Lappera Pusaka Utama, Jakarta, 

hlm.1. 
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orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga 

diperlukan konsolidasi anatara unsur-unsur penyelenggara negara dan 

juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya 

penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. 

Dengan usaha bersama sehingga lahirnya Undang-undang diantaranya 

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Keppres Nomor 88 Tahun 

2002, dan masih banyak lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dan membahas 

mengenai tindak pidana perdagangan orang namun dalam Undang-

undang tersebut masih banyak yang belum tercantum atau belum di atur 

misalnya saja perlindungan bagi korban dan saksi-saksi.3 

Dengan demikian untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan 

dalam undang-undang sebelumnya sehingga diperlukan Undang-Undang 

yang lebih rinci membahas mengenai perdagangan orang. Dengan sudah 

disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah 

kekurangan-kekurangan dalam Undang-undang sebelumnya telah dapat 

teratasi. 

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak 

langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat 

tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses 

                                                             
3
 Farhana, op cit, hlm. 10.  
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penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus 

menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya 

hukum dalam masyarakat.4 

Dan melihat dalam kasus-kasus tindak perdagangan orang yang 

setiap hari semakin meningkat dan cara atau tindak pidana yang 

dilakukan pun kian canggih dan susah untuk di pecahkan sehingga para 

penegak hukum harus jeli dan teliti dalam melakukan penyelidikan 

terhadap tindakan yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan 

orang tersebut. 

Sekarang ini subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana  tidak 

hanya satu orang saja tapi sekarang ini sudah dilakukan secara bersama-

sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan 

ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang 

menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk 

melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula 

yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan 

melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan 

penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana  dari 

orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta 

melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan 

                                                             
4
 Henny Nuraeny, 2013, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum 

Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 141.  
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pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan 

penyertaan tindak pidana. 

Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-

tiap peserta didalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya 

dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap 

peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa 

yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat 

dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/  

bantuan itu. Sehingga dalam penyertaan di atur dan dijelaskan secara 

jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan di atur dalam 

Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP untuk hukuman/ 

pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membantu melakukan 

tindak pidana. 

Melihat dalam Pasal 57 KUHP terjadi ketidak larasan/terjadi 

ketimpangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal 

pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu kejahatan. Dalam Pasal 57 

KUHP menjelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana 

pokok terhadap kejahatan dikurang sepertiga sedangkan dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap orang 

yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak 

pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama 
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sebagaimana dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5 dan Pasal 6 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dimana dalam Pasal ini orang 

yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggung 

jawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara 

langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 

647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan 

tindak pidana perdagangan orang ?  

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam tindak 

pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 

647/Pid.Sus/2016/PN.Mks) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam 

pembantuan tindak pidana perdagangan orang  
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam tindak 

pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 

647/Pid.Sus/2016/PN.Mks). 

D. Manfaat Penelitian  

1. Diharapkan dapat memberikan sumangsi toeritis bagi 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 

perkembangan ilmu hukum pidana. 

2. Diharapkan dari penelitian dapat menambah pengetahuan 

mengenai pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana 

perdagangan orang. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat menajadi salah saru referensi 

bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji tentang 

pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana perdagangan 

orang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Analisis Yuridis. 

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian 

mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalah. Analisis 

merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten 

dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan 

memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, 

didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta 

memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah 

yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, 

baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral 

yang menjadi dasar penilaiannya.  

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah 

komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam 

serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta 

norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. 

Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya 

yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar 

atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu 
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untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang 

sesuai dengan hukum. 

B. Tindak Pidana  

1.  Pengertian Tindak pidana 

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, strafbaar feit 

yang terdiri dari 3 suku kata yaitu straf yang berarti sebagai pidana dan 

hukum, sedangkan baar diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh,dan 

feit diartikan sebagai tindak,peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. yang 

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek  atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada 

istilah dalam bahasa asing, yaitu delict.  Jadi, Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini 

dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.5 

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan 

mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan “strafbaar feit” ma timbullah 

didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud 

dari kata “strafbaar feit”  sehingga  menurut Pompe pengertian strafbaar 

feit  adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan 

sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.6 

                                                             
5
   Wirjono prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung, hlm 59. 
6
  Andi sofyan & Nur azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, 

Makassar, hlm 97 
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Sedangakn menurut E. Utrecht, istilah strafbaar feit dengan istilah 

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa 

itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalikan 

nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu 

peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang 

membawa akibat yang diatur oleh hukum.7 

Simons juga berpendapat lain mengenai pengetian istilah strafbaar 

feit, dalam rumusannya simons mengatakan bahwa strafbaar feit itu 

adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Adapun alasan simons 

mengapa strafbaar feit harus dirumuskan seperti diatas karena8 : 

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit disyaratkan bahwa di situ 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 

2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka 
tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik 
seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. 

3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onrechtnatige handeling. 

                                                             
7
 Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.6 

8
 Ibid, hlm. 5.  
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 Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa 

tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undanga, 

hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang 

mempunyai arus tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. 

 Moeljatno juga berpendapat bahwa strafbaar feit atau tindak pidana 

diartikan atau diistilahkan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi Barangsiapa 

melanggar larangan tersebut.9 Moeljatno juga berpendapat bahwa :  

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi 
Barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu 
diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 
sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang 
menimbulkan kejahatan.untuk adanya perbuatan pidana harus 
ada unsur-unsur: perbuatan, memenuhi rumusan dalam 
undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum 
(syarat materiil)”. 

 

 Melihat pendapat para ahli maka dari itu kita dapat merumuskan 

bahwa strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan manusia yang 

dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana 

                                                             
9
  C.ST. Kansil dan Cristine S.T. Kansil , Pokok-Pokok Hukum Pidana, pradnya 

Paramita, Jakarta, Hlm. 77. 
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apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.10 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

  Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. 

Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu 

sebagai berikut11 : 

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan 

culpa dalam suatu pelanggaran. 

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum. 

c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum. 

d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus 

ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu 

terjadi sepengetahuan mereka. 

e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya 

pengakuan yang merupakan syarat bagi penuntutan. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur 

                                                             
10

  Andi Hamzah, 2001, Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, 
Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm.22 

11
  Evi Hartanti, Op.Cit, hlm. 7.  
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subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang 

dimaksud dengan unsure objektif adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.12 

 Unsur Subyektif tindak pidana yaitu 13 : 

1. Kesengajaan atau kelalaian. 

2. Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 

pencurian,penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 

5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 Unsur objektif tindak pidana yaitu14 : 

1. Sifat melawan hukum. 

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 

melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 

                                                             
12

Lamintang,1997,Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Hlm. 193. 

13
 Evi Hartanti, Lo.cit , hlm. 7 

14
 Ibid   
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3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 

  Menurut Hoffman, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur yaitu : 

1. Harus ada yang melakukan perbuatan. 
2. Perbuatan itu melawan hukum. 
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang 

lain. 
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan 

kepadanya.15 
 
 

C. Pertanggungjawaban Pidana. 

1. Pengetian Pertanggungjawaban Pidana. 

 Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian 

pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. 

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, 

tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut 

memiliki kesalahan.16 

 Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana 

harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab 

seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih 

                                                             
15

Komariah Emong Sapardjaja,2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam 
Hukum Pidana,Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya  dalam 
Yurisprudensi, Alumni, Bandung, hlm. 34.  

16
 Moejatno,2008, Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.  

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,Bina Aksara, 
Jakarta, hlm. 25. 
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dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba 

seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia 

sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.17 

 Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu 

merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam 

bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin 

mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan 

seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa 

inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a 

person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas 

tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana 

seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana 

(actus reus), dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea).18 

 Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 

celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 

yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 

dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa 

pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai 

kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang 

                                                             
17

 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua 
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta,hlm.20-23.   

18
 Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol.6 

No. 11 Tahun 1999,hlm.27 
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dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung 

jawaban pidana.
19

 

 Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung 

jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, 

yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 

dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban 

pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh 

hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan 

menolak” suatu perbuatan tertentu.20 

 Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah 

cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan 

tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 

dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan 

pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan 

pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan 

atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas 

                                                             
19

 Roeslan Saleh, op.cit,hlm.75. 
20

 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kecana, Jakarta,hlm.68.  
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perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru 

dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
21

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana 

seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. 

Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana 

tanpa kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental 

dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut,sehingga 

meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam 

hukum pidana.22 

 2. unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana. 

  1.   Kesalahan. 

        Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 

kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 

akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 

bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan 

dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
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 Sudarto, 1988, hukum pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH 
UNDIP,semarang. 

22
 Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
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pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 

unsur yaitu
23

 : 

1. Melakukan perbuatan pidana ( sifat melawan hukum) 

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. 

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa). 

4. Tidak adanya alasan pemaaf. 

 Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut. Adapun 

Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari 24: 

1. Kesengajaan ( opzet ). 

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesenagajaan atau 

opzet, bukan unsur culpa.  Kesengajaan ini harus mengenai 

ketiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, akibat 

yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan bahwa 

perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yakni : 

a. Senagaja Sebagai Niat (Oogmerk). 

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan 

(Oogmerk) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, 

mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Bahwa 

                                                             
23

Amir Ilyas,2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangka Education, 
Yogyakarta, hlm.77 

24
 Ibid, hlm. 78  
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si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih 

Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya 

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan 

si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat 

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 

hukuman pidana (constitutief gevolg). Akibat ini oleh 

si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan 

akan terjadi (voorstellen). Dengan demikian secara 

siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu 

sama lain, yaitu : Teori kehendak menganggap 

kesengajaan ada apabila perbuatan yang akibat suatu 

tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan 

teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si 

pelaku pada waktu mulai melakukian perbuatan, ada 

bayangan yang terang, bahwa akibat yang 

bersangkutan akan tercapai,dan maka dari itu ia 

menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. 

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 

(zekerheidsbewustzijn). 

Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan 

terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari 

pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/ 

pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. (ada 
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delik/tindakan pidana yang pasti terjadi sebelum/pada 

saat/sesudah tujuan pelaku tercapai). 

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 

mogelijkeheidsbewustzijn). 

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan 

terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari 

pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin 

timbul sebelum/pada saat/sesudah/tujuan pelaku 

tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin 

terjadi sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku 

kemungkinan tercapai). 

2. Kealpaan (culpa). 

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 

karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 

ditentukan menurut undang-undang, kelalian itu terjadi 

dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut 

hukum pidana terbagi atas dua macam yaitu : 

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan 

melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 

peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 

timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana 

ketentuan Pasal 205 KUHP. 
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2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana 

kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 

pidana, Misalnya cacat atau matinya orang lain 

sebagimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, 

Pasal 361 KUHP. 

 Sedangkan menurut D. Schaffmeister,N. 

Keijzer dan E.PH. Sutorius, skema kelalaian atau 

culpa yaitu : Culpa lata yang di sadari (Alpa) dan 

Culpa lata yang tidak di sadari (Lalai). 

 Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu : 

pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya 

diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak 

tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan 

suatu perbuatan yang melawan hukum, pelaku telah 

berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir 

panjang, dan perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh 

karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas 

akibat dari perbuatannya tersebut. Kelalaian atau 

kealpaan (Alpa/Culpa) juga terbagi atas dua yaitu 

culpa lata dan culpa levis, dimana culpa lata adalah 

kelalaian berat dan culpa levis adalah kelalaian 

ringan.  
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2.  Kemampuan Bertanggung Jawab. 

     Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai 

kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang 

dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan 

kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu 

perbuatan dan sesuai dengan kainsyafan itu mampu untuk menentukan 

kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menetukan adanya 

kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. 

Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 

yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat 

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang 

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.25 

 Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal 

pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh 

dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan 

pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak 

pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat 

membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan 
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 Mahrus Ali,Op.Cit, hlm. 171 
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oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan 

yang ditentukan hukum.
26

 

 Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti 

pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mampu 

bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan 

bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum 

manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur  

pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.27 

 Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan 

seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana 

pada umumnya28 : 

a. Keadaan jiwanya : 
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 

sementara (temporair). 
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu,idiot,imbecile,dan 

sebagainya, dan; 
3. Tidak terganggu karena terkejut,hyptisme, amarah yang 

meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengganggu karena 
demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan 
perkataan lain didalam keadaan sadar. 
 

b. Kemampuan jiwanya : 
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya. 
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 

apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan; 
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
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 Ibid  
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 E.Y.  Kanterdan S.R. Sianutri, 2012,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia 
dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm.249. 
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 Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-

undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh 

dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan 

bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan 

bertanggung jawab.29 Demikian halnya halnya dengan ketentuan Pasal 44 

KUHP yang berbunyi30: 

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak 
dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang 
sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak 
boleh dihukum. 

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena 
sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan 
menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu 
tahun untuk diperiksa. 
 

Roeslan saleh menyatakan bahwa31 : 

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban 
pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari suatu dua aspek 
yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. 
Satu diantaranya adalah tentang keadilan. Sehingga 
pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan 
memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban 
pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan 
sebagai soal filsafah”.  
 

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 

kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 

tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
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  Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika,Jakarta, hlm.260. 
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  R. Soesilo.1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. 
Bogor.hlm.60. 
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  Roeslan Saleh. Op.cit hlm.10. 
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tindakan dan dapatmenentukan apakah akan dilakukannya tindakan 

tersebut atau tidak. Jika ia menetukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 

maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 

penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, 

yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama 

sekali.32 

Menurut Ruslan saleh mengatakan bahwa33 : 

“Tidak terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau 
alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapt alasan 
pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan”. 
 
Sedangkan Pompe mengatakan bahwa34: 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian 
dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya 
ialah: “Tiada Pidana,tanpa Kesalahan”. 
 
Menurut Mariman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah 

adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, 

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan . unsur-unsur subjektif yaitu35 :  

1. Kesalahan. 

2. Kesengajaan 

3. Kealpaan 

4. Perbuatan  
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5. Sifat melawan hukum. 

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsure melawan hukum: 

unsur-unsur objektif yaitu36 : 

1. Perbuatan 

2. Sifat melawan hukum. 

 

D. Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana. 

1. Pengertian Penyertaan (Deelneming). 

Kata penyertaan atau pesertaan (Deelneming aan Strafbare 

Feiten) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain 

melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap Pasal 

ketentuan hukum pidana (straf bepaling) orang berkesimpulan bahwa 

dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena 

hukuman pidana. Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari 

seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada 

seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta.37 

Hazewinkel-suringa mengatakan bahwa dahulu kala perhatian 

hanya diarakan pada sipelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-

18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai dimana juga orang-
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orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai 

hukum.
38

  

Yang dimaksud dengan Deelneming, tidak ada dijelaskan dalam 

ketentuan umum Buku I KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP hanya memberikan 

kualifikasi siapa-siapa saja yang dapat digolongkan sebagai orang yang 

turut melakukan tindak pidana, oleh karena itu dalam doktrin ada 

beberapa pandangan tentang apa yang dimaksud dengan deelneming.39 

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan, deelneming pada 

suatu delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang 

atau lebih dari seorang.40 

Menurut S.R. Sianturi mengatakan, deelneming ialah ada dua 

orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain 

perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk 

mewujudkan suatu tindak pidana.41 

Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat bahwa, ada 

penyertaan apabila bukan satu orang saja yang bersangkutan dalam 

terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya 

dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal42 : 

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delik, atau  
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan 

merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya 
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tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik 
tersebut, atau 

3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain 
membantu orang itu dalam mewujudkan  delik. 
 

Dalam beberapa literatur istilah Deelneming (Belanda); Complicity 

(Inggris); Teilnahme/Tatermehrheit (Jerman); Participation (Perancis), 

diartikan sebagai43 : 

1. Turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna). 
2. Turut berbuat delik (Karni). 
3. Turut serta (Utrecht). 
4. Keturutsertaan (Lamintang). 
5. Pesertaan melakukan tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro). 

Melihat segala keterangan dan beberapa pendapat para ahli 

diatas  telah dapat diperoleh gambaran tentang apa sesungguhnya yang 

dimaksud dengan penyertaan (Deelneming). Penyertaan (Deelneming) 

adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya 

orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan 

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak 

pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan 

tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu 

dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam 

sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang 

lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu 

terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana 
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perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya 

mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.
44

 

 

2. Bentuk-Bentuk penyertaan. 

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 

55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut 

dengan mededader (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 

56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).45 

Pasal 55 KUHP berbunyi46 : 

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 

turut melakukan perbuatan itu ; 

2e.  Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 

kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya 

atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau 

keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 

perbuatan.  

2. Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2/b) yang 

boleh dipertanggungkan kepadanya hanya perbuatan yang 

dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan 

akibatnya. 
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Pasal 56 KUHP berbunyi47 : 

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 

1e.Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan 

kejahatan itu. 

2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-

upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 

Oleh kedua Pasal ini diadakan lima golongan peserta atau 

penyertaan tindak pidana, yaitu48 : 

1. Yang melakukan perbuatan (pleger,dader). 

2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen pleger, middelijke 

dader). 

3. Yang turut melakukan perbuatan (medepleger, mededader). 

4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, 

uitlokker). 

5. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige). 

 

1. Yang melakukan perbuatan (pleger,dader). 

Pembuat (dader) adalah orang yang mewujudkan suatu 

peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang 

yang melakukan (pleger) peristiwa pidana seorang diri telah berbuat 

mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.49 Oleh 
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karena seorang pleger itu adalah orang yang karena perbuatannyalah 

yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat 

pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini 

syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang dader. 

Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak 

pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Jadi tampak secara jelas 

bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan 

pada ukuran objektif.50    

Menurut Zevenbergen syarat untuk ditentukan/dikategorikan 

sebagai pembuat (dader) Orang sebagai seorang diri dengan tidak ada 

pertolongan dari orang lain dalam mewujudkan suatu tindak 

pidana.sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief pelaku (pleger) ialah 

orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.51 

Kedudukan “pleger” dalam Pasal 55 sering dipermsalahkan. 

Mengenai hal ini ada dua pendapat52: 

1. “ janggal dan tidak pada tempatnya”. 

Alasan: karena Pasal 55 berada dibawah Bab. V yang 

berjudul “peneyertaan dalam melakukan tindak pidana”, 

pada penyertaan tersangkut beberapa orang, jadi tidak ada 
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penyertaan apabila “mereka yang melakukan” (para pelaku) 

itu diartikan pembuat tunggal. 

2. “Dapat dipahami” 

Alasan: 

a. Karena Pasal 55 menyebut “mereka yang dipidana 

sebagai pembuat”, jadi plegers termasuk didalamnya 

(Pompe). 

b. Karena Pasal 55 menyebut “siapa-siapa yang dinamakan 

pembuat”. Jadi plegers juga termasuk didalamnya 

(Hazewinkel-Suringa). 

 

2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen pleger, 

middelijke dader). 

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang 

dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan 

syarat dari orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) banyak ahli 

hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT MvS Belanda, 

yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia 

yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan 

dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang 

lain itu berbuat tanpa kesengajaan,kealpaan atau tanpa tanggungjawab 

karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 
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kekerasan. Dari keterangan diatas dapat ditarik unsur-unsur dari doen 

pleger yaitu
53

: 

a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain 

sebagai alat didalam tangannya. 

b. Orang lain itu berbuat: 

1. Tanpa kesengajaan. 

2. Tanpa kealpaan. 

3. Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan: 

1). Ada yang tidak diketahuinya; 

2). Karena disesatkan; 

3). Karena tunduk pada kekerasan. 

 Dengan ini Doen pleger adalah terwujudnya menyuruh 

melakukan apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan 

suatu tindak pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak 

mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang 

disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan menurut 

Barda Nawawi Arief Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan 

dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan 

sebagai alat. Dengan demikian54 : 

1. Pada Doen pleger (menyuruh melakukan) ada dua 

pihak : 

a. Pembuat langsung. 

                                                             
53

Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 87-88  
54

 Amir Ilyas,dkk, Op.Cit, hlm. 62&65 
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b. Pembuat tidak langsung.  

2. Pada Doen pleger terdapat unsur-unsur: 

a. Alat yang dipakai adalah manusi. 

b. Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang 

mati). 

c. Alat yang dipakai itu “tidak dapat 

dipertanggung jawabkan (unsur ketiga inilah 

yang merupakan tanda ciri dari Pada Doen 

pleger). 

 

3. Yang turut melakukan perbuatan (medepleger, mededader). 

Dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan 

kata medepleger ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti dari 

istilah ini. Menurut MvT orang yang turut serta melakukan (medepleger) 

ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut mengerjakan 

terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut Pompe “turut mengerjakan 

terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan: 

a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur 
dalam rumusan delik. 

b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, 
sedangkan yang lain tidak. 

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik 
keseluruhannya, tetapi mereka bersama-sama 
mewujudkan delik itu.55 
 

                                                             
55

Amir Ilyas,dkk, Op.Cit, hlm. 69. 
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Sedangkan Menurut Hazewinkel-Suringa yang mengutip 

pendapat dari Hoge Read Belanda mengemukakan dua syarat bagi 

adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : 

1. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang 

merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) 

diantara mereka, 

2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak 

itu.56 

4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, 

uitlokker). 

Ajaran Deelneming sebagai bentuk penyertaan menurut 

ketentuan Pasal 55 ayat ke-1 dan ayat ke-2 KUHP yakni membujuk. 

Namun dalam ketentuan Pasal 55 ayat ke-1 dan ayat ke-2 KUHP di 

tentukan secara limitative/terbatas tentang daya upaya untuk terjadinya 

pembujukan atau penganjuran, maka diluar dari pada daya upaya ini yang 

telah ditentukan tidaklah merupakan Uitlokking/pembujukan atau 

penganjuran. Seperti halnya dengan bentuk penyertaan lainnya, maka 

membujuk diisyaratkan harus terdapat dua orang atau lebih yang masing-

masing berkedudukan sebagai berikut57 : 

1. Membujuk/pembujuk adalah sebagai orang yang 

menganjurkan (Uitlokken) dan lawannya 

                                                             
56

 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm.123. 
  

57
 Amir Ilyas,dkk, Op.Cit, hlm. 76. 
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2. Terbujuk adalah orang yang dianjurkan (materiele dader). 

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, 

disebut juga auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh 

lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui 

orang lain. Pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan 

dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus 

unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “ mereka yang dengan 

memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan 

atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Maka unsur-

unsurnya ialah58 : 

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari : 

a. Unsur perbuatan, ialah : mengenjurkan orang lain 

melakukan perbuatan. 

b. Caranya, ialah : dengan memberikan sesuatu, 

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, 

menyelahgunakan martabat, kekerasan, ancaman, 

penyesatan, memberi kesempatan, memberikan 

sarana, memberi kekurangan. 

2. Unsur-unsur subyektif, yakni dengan sengaja. 

 

                                                             
  

58
Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 112.  
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Syarat-syarat untuk adanya penganjuran adalah59 : 

1. Harus ada orang yang mempunyai opzet untuk 

melakukan perbuatan pidana dengan cara 

menganjurkan orang lain. 

2. Harus ada orang lain yang dapat melakukan 

perbuatan yang sengaja dianjurkan. 

3. Cara mengajurkan harus ada dengan cara-cara/ 

salah satu cara daya upaya sesuai yang ditentukan 

dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP. 

4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar 

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang 

dikehendaki oleh orang  yang menggunakan. 

 

5. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, 

medeplichtige). 

Pembantuan (Orang yang membantu melakukan kejahatan) 

diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “dihukum sebagai orang yang 

membantu melakukan kejahatan60: 

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan 

kejahatan. 

                                                             
59

Amir Ilyas,dkk, Op.Cit, hlm. 76. 
60

 Amir Ilyas,dkk, Op.Cit, hlm. 91  
64 

Ibid 
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2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan-daya 

upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 

Dengan melihat Pasal 56 KUHP tersebut,  maka ada 2 

kemungkinan terjadinya pembantuan (Medeplichtige) yang dapat disebut 

sebagai pembuat (orang yang melakukan kejahatan) yaitu61: 

1. Membantu/pembantuan (Medeplichtige) pada saat 

dilakukannya kejahatan. 

2. Membantu/pembantuan (Medeplichtige) sebelum kejahatan 

itu dilakukan. 

Syarat-syarat pembantuan dalam Pasal 56 dirumuskan unsur 

subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan (opzettelijk), dan unsure objektif 

ialah memberi bantuan. Di dalam dua unsur itu terkandung dua syarat, 

ialah syarat subjektif yang terkandung dalam unsure sengaja, dan syarat 

objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. Karena itu 

seperti juga pada penganjuran, yang terdapat dua syarat yaitu subjektif 

dan objektif, pada pembantuan juga demikian. Perbedaannya, ialah pada 

penganjuran lebih condong pada syarat subjetif (ajaran subjektif) dari 

pada syarat objekrif. Pada pembantuan dua syarat itu sama pentingnya. 

Dua ajaran subjektif dan objektif sama pentingnya dalam hal 

pembantuan.62 

                                                             
 

62
 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 142. 



39 
 

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan orang. 

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan 

pidana dan diatur secara Eksplisit dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal 297 

KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan 

perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud 

untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini 

mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk 

dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.63 

Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk 

perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. 

Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibwah umur 

dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau 

ekploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan 

tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan 

penjelasan dari KUHP.
64

 

Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-

undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang ialah tindakan perekrutan,pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

                                                             
63

 R. Soesilo, Op.Cit, hlm. 217  
64

 Farhana,Op.Cit, hlm.115   
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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 

terekploitasi.65 

Dalam Pasal 546 RUU KUHP (tahun 2006) mengatakan bahwa 

tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan 

perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan,penipuan, penculikan, penyekapan, 

penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau 

penjeratan utang, untuk tujuan mengekploitasi atau perbuatan yang dapat 

terekploitasi orang tersebut , dipidana karena melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 15 (lime belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

kategori IV dan paling banyak kategori VI.
66

 

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana 

mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan 

dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena 

pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam 

tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan 

                                                             
65

 Lihat Pasal 1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang. 

66
 Lihat Pasal 546. RUU KUHP Tahun 2006  
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melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan 

menyerahterimakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, 

pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam 

rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan 

digambarkan secara implicit dalam rumusan untuk tujuan mengekploitasi 

atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang berarti ada maksud 

untuk mengekploitasi atau berakibat terekploitasi orang tersebut.67 

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan 

mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu68 : 

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-

undang ini. selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang  

kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

untuk eksploitasi. 

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah 

NKRI untuk tujuan eksploitasi. 

3. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau 

memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi. 

                                                             
67

 Farhana, Op.Cit, hlm.117.  
68

 Henny Nuraeny, Op.Cit, hlm. 98.  
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4. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara 

apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau 

memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan 

persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban 

untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan. 

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan 

keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain 

untuk mepermudah TPPO. 

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, 

menyampaikan bukti palsu atau barang bukti pals, atau 

mempengaruhi saksi secara melawan hukum. 

7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau 

petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang 

mecegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung 

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan 

persidangan di siding pengadilan terhadap tersangka, 

terdaqwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang 

yang membantu pelarian pelaku TPPO. 

8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban 

padahal seharusnya dirahasiakan. 
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3. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

  Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan 

menjadi empat kelompok, yaitu 69: 

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang 

secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana 

perdagangan orang. 

2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang 

bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan 

orang. 

3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan 

dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak 

dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan 

penyalahgunaan izin yang diberikan. 

4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang 

diberi wewenang tertentu namun melakukan 

penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan. 

Namun dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa 

korporasi, tetapi dalam UU.No.21 Tahun 2007 tentang TPPO mengenal 

subjek tindak pidana berupa korporasi. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 

56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut70 : 

                                                             
69

 Farhana, Op.Cit, hlm. 121.  
70

 Ibid.  
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1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan 

penganjur,yaitu: 

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 

turut serta melakukan perbuatan. 

b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan 

kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja 

dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya. 

2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu : 

a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada 

waktu kejahata dilakukan. 

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan. 

 

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

   Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang 

diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP mengatakan bahwa71: 

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum 

dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”, sedangkan  

                                                             
71 R. Soesilo, Op.Cit. hlm. 217  
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dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) mengatakan bahwa: “ setiap 

anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 

pelecehan seksual, penculikan, perdagnagn anak, serta berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Namun 

KUHP dan UU HAM hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum pada 

masalah perdagangan orang tidak  menjelaskan secara lengkap 

mengenai sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan  Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU.No 21 tahun 2007).  

UU.No 21 tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan yang dapat 

mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan 

orang , mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua 

bentuk  eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik 

yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik 

dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. 

Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa :  

“Setiap orang yang melakukan perekrutan,pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
ekspoloitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, 
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di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 

Pada Pasal 3 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 
 

Pasal 4 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia  dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 
  

Pasal 5 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk diekploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 

 

Pasal 6 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 
600.000.000”. 
 

Dan dalam Pasal 10 mengatakan bahwa : 
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“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penanggulangan perdagangan orang diatur pula dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya di tulis UU.No.23 

Tahun 2002 perlindungan anak). 

Pasal 83 UU.No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan : 

“Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menuyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000 dan paling banyak Rp. 
300.000.000”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.    Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar provinsi Sulawesi selatan 

dan dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, selain 

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar penulis juga 

mengumpulkan beberapa informasi dan data di perpustakan yang ada di 

universitas Hasanuddin dan terkhusus di perpustakann Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin untuk mempermudah dalam memperoleh data 

dan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan permasalahan yang 

dibahas. 

B. Jenis dan Sumber Data. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis, Oleh 

karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis, 

maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan 

sekunder yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang 

menangani kasus tersebut.  

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan buku-buku, 
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internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer,dan 

sekunder. Misalnya kamus, ensklopedia, indeks komulatif dan 

sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk data primer maka peneliti melakukan pengumpulan da 

penelitian  dengan cara wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, 

maka peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran 

kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan 

menelaah beberapa literatur, buku, Koran serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh penulis akan diolah dan di analisis berdasarkan 

rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat 

diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit 

terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data 

tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak 

pidana perdagangan orang. 

a. Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP72.  

Tanggung jawab pembuat peserta adalah sama dengan tanggung 

jawab pembuat pelaksananya, ialah masing-masing dipertanggung-

jawaban yang sama seperti pembuat tunggal (dader), walaupun mereka 

itu sebenarnya bukan pembuat tunggal. Tetapi tanggung jawab pembuat 

pembantu dibedakan atau tidak sama dengan tanggung jawaab bagi 

pembuat peserta, dan artinya tidak sama pula dengan tanggung jawab 

bagi pembuat tunggal. Pembedaan ini, ialah tanggung jawab bagi 

pembuat pembantu lebih ringan dari pada tanggung jawab bagi seorang 

pembuat peserta dan dengan demikian juga tidak sama dengan tanggung 

jawab bagi pembuat pelaksana (Pasal 57 ayat 1). 

Adapun rasio pembebanan tanggung jawab bagi pembuat 

pembantu ini lebih ringan, dari pembuat peserta dan demikian juga tidak 

sama dengan pembuat pelaksana, didasarkan pada andil subjektif dan 

andil objektif dari pembuat pembantu ini lebih kecil jika dibandingkan pada 

pembuat peserta maupun pembuat pelaksana dalam hal timbulnya 

kejahatan. Lebih kecil, karena : 

                                                             
72  Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 153 
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1. Kesengajaan pembuat pembantu hanya sekadar ditujukan pada 

perbuatan menolong atau mempermudah bagi orang lain 

(pembuat pelaksana) untuk menyelesaiakan tindak pidana . 

sedangkan kesengajaan pada bentuk pembuat peserta adalah 

sama dengan kesengajaan bagi pembuat pelaksananya. 

2. Jadi kesengajaan pembuat pembantu tidak sama dengan 

kesengajaan pembuat pelaksana maupun pembuat peserta. Dia 

tidak mempunyai kepentingan yang penuh terhadap 

terwujudnya kejahatan sebagaimana kepentingan yang utuh 

bagi pembuat pelaksananya maupun pembuat peserta. 

3. Inisiatif untuk menimbulkan kejahatan tidak berasal dari 

pembuat pembantu, tetapi sepenuhnya berasal dari pembuat 

pelaksananya dan atau pembuat pesertanya. Tidak ada peran 

atau sumbangan subjektif dari pembuat pembantu terhadap 

terbentuknya kehendak pembuat pelaksana maupun pembuat 

peserta untuk mewujudkan kejahatan. 

4. Walaupun yang satu ini sama dengan pembuat peserta, namun 

tidak dapat dihilangkan begitu saja, bahwa perbuatan apa atau 

upaya apa yang dilakukan pembuat pembantuan secara objektif 

benar-benar bersifat mempermudah atau memperlancar 

pelaksanaan dan penyelesaian kejahatan oleh pembuat 

pelaksananya. Sumbangan objektif ini dapat dipikirkan oleh 
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setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada 

umumnya. 

     Pasal 57 KUHP memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung 

jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut : 

1).Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap     
kejahatan, dikurangi sepertiga. 

2).Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 

3).Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya 
sendiri. 

4).Dalam menentukan pidana bagi pembantuan, yang 
diperhitungkan hanya perbuaqtan yang sengaja dipermudah atau 
diperlancar olehnya, beserta akibatnya. 

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu nyata-nyata 

lebih ringan dari pada pertanggungjawaban pidana bagi bentuk-bentuk 

peserta lainnya. Hanya terhadap pidana tambahan saja dipersamakan 

dengan bentuk-bentuk peserta lainnya (ayat 3). Beratnya pidana pokok 

yang dapat dijatuhkan pada pembuat pembantu dibatasi, yakni tidak boleh 

melampaui 2/3 (dua per tiga) dari pidana pokok yang diancamkan pada 

kejahatan yang bersangkutan (ayat 1). Demikian juga bagi kejahatan yang 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, bagi 

pembuat pembantu dalam kejahatan yang bersangkutan, dibatasi tidak 

boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

melainkan hanya boleh dijatuhkan pidana penjara sementara setinggi-

tingginya 15 tahun (ayat 2). 
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Bahwa prinsip pidana pada pembantuan yang lebih ringan dari 

pada pidana pada pembuat tunggal atau demikian juga lebih ringan dari 

pada bentuk-bentuk peserta yang lain, di simpangi oleh beberapa 

perkecualian dalam tindak pidana khusus tertentu. 

Dalam hal menjatuhkan pidana bagi pembuat pembantu, oleh ayat 

(4) ditentukan yakni yang diperhitungkan hanyalah “wujud perbuatan apa 

yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya”. 

Dalam ketentuan ini di satu pihak tanggung jawab pembuat pembantu itu 

terbatas atau dibatasi, yakni hanyalah pada wujud perbuatan apa yang 

sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Tetapi di lain pihak 

tanggung jawab pembuat pembantu diperluas, yakni bertanggung jawab 

pula terhadap akibat apa yang timbul dari perbuatan yang sengaja 

mempermudah atau memperlancar timbulnya kejahatan itu. 

Arti perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar adalah, 

bahwa tanggung jawab pembuat pembantu tidak boleh melampaui dari 

apa yang dipermudah atau diperlancar terwujudnya kejahatan oleh 

perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan pembuat pembantu 

bertanggung jawab pula pada akibatnya (diperluas) adalah berupa 

keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah 

diwujudkan perbuatan. 

Ketentuan mengenai tanggung jawab pembuat pembantu yang 

demikian ini, mengandung arti bahwa pembuat pembantu itu adalah 
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accessoireI (bergantung) pada apa yang diperbuat oleh pembuat 

pelaksananya. Tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin 

menyimpang atau melebihi dari apa yang telah diperbuat oleh pembuat 

pelaksananya. 

Batas pertanggungjawaban pembuat pembantu yang demikian, 

memang berbeda dengan pembuat penganjur. Karena bagi pembuat 

penganjur sebagaimana ditentutakan dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP yang 

menyatakan : “Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja 

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya”. Dengan 

demikian, bagi pembuat penganjur, kualifikasinya terhadap kejahatan bisa 

tidak sama dengan kualifikasi pembuat pelaksananya. 

Dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP tentang pertanggungjawaban bagi 

pembuat pembantu ada disebutkan kalimat : “Tentang melakukan 

hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja 

dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat 

perbuatan itu”, tetapi dalam Pasal 55 ayat (2) tentang 

pertanggungjawaban bagi pembuat penganjur tidak disebutkan kalimat 

seperti itu. Dengan demikian, pada masing-masing mengandung arti, 

bahwa pada penganjuran adanya kesengajaan pada pembuat penganjur 

tidak hanya menetukan dapat tidaknya dipidana bagi pembuat penganjur, 

tetapi juga menentukan kualifikasinya sebagai pembuat ataukah bukan 

pembuat penganjur. Ini berarti pula bahwa dalam kenyataannya kualifikasi 



55 
 

kejahatan yang dilakukan pembuat penganjur ataukah bukan pembuat 

penganjur. Ini berarti pula bahwa dalam kenyataan kualifikasi kejahatan 

yang dilakukan pembuat penganjur bisa tidak sama dengan kualifikasi 

kejahatan bagi pembuat pelaksananya. 

Hal ini berbeda dengan pembuat pembantu. Pada pembuat 

pembantu, karena ada kalimat itu tadi (dalam menentukan pidana bagi 

pembantu), maka kesengajaan yang ada pada diri pembuat pembantu 

hanyalah menentukan tentang dapat tidaknya dia dipidana, dan tidak 

memengaruhi tentang kualifikasinya, karena kualifikasinya bergantung 

sepenuhnya pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya. 

Walaupun dalam menetukan dapat dipidananya pembuat 

pembantu itu bergantung (accessoire) pada apa yang diperbuat oleh 

pembuat pelaksananya, namun dalam hal pembuat pelaksananya ada 

alasan peniadaan penuntutan maupun adanya dasar peniadaan pidana. 

Hal ini dapat dimengerti sepenuhnya , karena penentuan pidana bagi 

pembuat pembantu yang accessoire pada pembuat pelaksananya itu, 

adalah pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksana atau pada 

perbuatannya dan bukan pada kualitas pribadinya (yang meniadakan 

penuntutan atau meniadakan pidana). 

Tindak pidana yang dirumuskan seperti pembantuan ada beberapa 

tindak pidana khusus yang rumusannya sebagai pembantuan, tetapi 

bukan pembantuan sebagaimana menurut Pasal 56 KUHP, karena 
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dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan 

dipertanggungjawabkan sendiri bagi pembuatnya, yang tidak ada 

hubungannya dengan pertanggungjawaban pada pembantuan. 

b. Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana 

perdagangan orang dalam undang-undang No. 21 Tahun 

2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang73. 

    Membantu melakukan (Medeplichtigheid) sama halnya dalam 

Pasal 56 KUHP Membantu melakukan seperti yang disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 56 KUHP yaitu “saat” kejahatan dilakukan atau “sebelum” 

kejahatan dilakukan, Dalam hal pembantuan dalam UU RI No. 21 Tahun 

2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada 

saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah 

kejahatan perdagangan orang. 

Dalam hal pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana dalam 

undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak 

pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 23. 

Pasal 10 menjelaskan bahwa : 

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.   

                                                             
73  
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Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

5, dan Pasal 6 yaitu : 

Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa :  

“Setiap orang yang melakukan perekrutan,pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
ekspoloitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, 
di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 

Pada Pasal 3 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 
 

Pasal 4 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia  dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 
dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 
  

Pasal 5 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk diekploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
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(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. 

 

Pasal 6 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : 

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 
600.000.000”. 
 
Sehingga seseorang yang melakukan pembantuan atau melakukan 

percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, 

pertanggungjawabannya disamakan dengan yang melakukan kejahatan 

secara tunggal, yaitu bila melakukan pembantuan tindak pidana maka 

akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 

dan paling banyak Rp. 600.000.000 sama dengan orang yang melakukan 

tindak pidana secara tunggal. 

Dalam hal pembantuan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 ada 

penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat 

kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan 

perdagangan orang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 

UU RI No. 21 Tahun 2007 yang berbunyi: 

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: 
a. Memberikan atau meminjamkan uang,barang, atau harta 

kekayaan lainnya kepada pelaku. 
b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku. 
c. Menyembunyikan pelaku ; atau 
d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku 
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Pertanggungjawaban 

pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang terdapat 

perbedaan dalam Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP 

dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan 

orang dalam KUHP dan undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Dimana dalam Pasal 57 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal 

pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 

sepertiga, dan bagi yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 10 undang-undang No. 21 

Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

menjelaskan bahwa “Setiap orang yang membantu atau melakukan 

percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana 

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Disini dalam hal pembantuan  

melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya disamakan 

dengan orang yang melakukan kejahatan secara tunggal. 

Meskipun terdapat perbedaan pemberian hukuman terhadap orang 

yang membantu melakukan kejahatan atau pertanggungjawaban terhadap 



60 
 

orang yang melakukan pembantuan dalam pasal 57 KUHP dengan Pasal 

10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 10 

undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, karena mengingat adanya Asas Lex 

specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang 

menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). 

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan 

Orang dalam putusan No. 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks. 

A. Posisi Kasus 

Bahwa terdakwa I Lanniho Alias Lanni bersama terdakwa II Mery 

Alias Accung pada hari kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 16.00 

wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2016 atau 

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan 

sungai cerekang No.18 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat 

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika 

saksi Ridwan memerlukan uang untuk biaya transportasi pulang 

ke Morowali kemudian menemui terdakwa I Lanniho Alias Lanni 

untuk meminjam uang kemudian oleh terdakwa I Lanniho Alias 
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Lannimengatakan “ kalau kamu mau uang sebesar Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah) jualmi anakmu sama saya” karena 

kebutuhan ekonomi yang mendesak akhirnya saksi Ridwan 

menyetujui untuk menjual anaknya yaitu Wahyu Saputra 

kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Ridwan dan 

terdakwa I Lanniho Alias Lanni. 

- Bahwa setelah itu terdakwa I Lanniho Alias Lanni 

menyempaikan kepada terdakwa II Mery Alias Accung bahwa 

ada bayi mau dijual sehingga saat itu terdakwa II Mery Alias 

Accung menghubungi saksi Nur Ichsan Nasir bahwa ada Bayi 

yang mau dijual seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta 

rupiah). Sehingga saat itu saksi Nur Ichsan Nasir menyetujui 

harga tersebut. 

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa II Mery 

Alias Accung dengan saksi Nur Ichsan Nasir kemudian 

terdakwa I Lanniho Alias Lanni menyuruh saksi Ridwan 

membawa anaknya yaitu Wahyu Saputra yang berumur 2 (dua) 

bulan ke jalan sungai cerekang no. 18 dan terdakwa II Mery 

Alias Accung juga menghubungi saksi Nur Ichsan Nasir untuk 

melakukan transaksi dan saat tiba dirumah tersebut saksi 

Ridwan menyerahkan anak Wahyu Saputra kepada terdakwa  I 

Lanniho Alias Lanni  lalu terdakwa I Lanniho Alias Lanni  

menggendong anak Wahyu Saputra kemudian menyuruh saksi 
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Ridwan untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa I sementara 

terdakwa II Mery Alias Accung menunggu saksi Nur Ichsan 

Nasir untuk menyerahkan anak Wahyu Saputra  dan menunggu 

uang pembayaran apabila anak tersebut telah diserahkan 

kepada saksi Nur Ichsan Nasir namun perbuatan terdakwa I 

Lanniho Alias Lanni   dan terdakwa II Mery Alias Accung tidak 

terlaksana dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian. 

- Bahwa sebelumnya saksi Nur Ichsan Nasir dan saksi Abd. Malik 

Ik, M menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa II 

Mery Alias Accung biasa menjual bayi atas informasi tersebut 

kemudian dilakukan penyelidikan satu bulan sebelum 

penangkapan terhadap terdakwa. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim. 

 Menjatuhkan putusan pada terdakwa, Majelis Hakim harus cermat 

dan teliti dalam memeriksa perkara, dan harus melihat secara seksama 

dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara Majelis 

Hakim harus menyimak dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Penuntut Umum dan Penasehat hukum dan keterangan terdakwa, Majelis 

Hakim harus mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi 

dan terdakwa dalam persidangan selain dari itu Majelis Hakim juga harus 
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melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan selama 

persidangan berlangsung.  

Maka dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim 

harus melakukan pertimbangan selama persidangan berlangsung hingga 

persidangan selesai karena  Majelis Hakim harus memutus perkara sesuai 

dengan hukum yang berlaku atau undang-undang. Hal ini sangat 

diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga dalam 

menjatuhkan sanksi pidana Hakim memperhatikan semua yang telah 

diajukan dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan 

terdakwa, untuk menetukan peristiwa pidana yang terjadi selain itu 

keyakinan Hakim juga sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan 

dalam menjatuhkan sanksi pidana. 

Berikut pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 

647/Pid.Sus/2016/PN.Mks. 

- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum  didakwa berdasarkan surat dakwaan. 

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat 
Hukum para terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah 
diputus dengan putusan sela nomor 647/Pid.Sus/2016/PN. 
Makassar tanggal 17 mei 2016 yang amarnya ialah : 
1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa untuk 

seluruhnya. 
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para 

terdakwa. 
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. 

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah untuk 
memberikan keterangan didepan persidangan ialah : 1. Hasniati, 2. 
Ridwan, 3.  Nur Ichsan Nasir, 4. Abd. Malik M. 
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- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang 
keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu : Prof. Dr. Slamet 
Sampurno  Soewondo,S.H.,M.H.,DFM. 

- Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan. 

- Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi yang 
meringankan (a de charge) yaitu : 1. Chandra , 2.  Fong Mei. 

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan para terdakwa dipersidangan diperoleh  fakta-fakta 
hukum. 

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut , para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. 

- Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan tunggal sebagimana diatur dalam Pasal 10 
UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-
unsurnya adalah : 
1. Unsur Barang Siapa. 
2. Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 

perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengampungan 
,pengiriman  ,pemindahan , atau penerimaan seseorang, 
dengan 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. 

3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan. 

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad. 1 Unsur Barang Siapa  
 Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” 
menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (person) 
maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan 
kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum. 
 Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum 
telah mengajukan dua orang terdakwa yang atas pertanyaan 
Majelis Hakim mengaku bernama terdakwa I Lanniho Alias Lanni 
dan terdakwa II Mery Alias Accung dengan identitasnya 
sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya. 
 Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa 
membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat 
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dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis 
Hakim, Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut 
Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi 
secara sah menurut hukum. 

Ad. 2 Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, 
pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang, dengan 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. 

 Menimbang, bahwa uraian unsur ini adalah bersifat 
alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti 
pula keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi 
redaksi dari unsur tersebut diatas. 

 Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan 
haruslah memenuhi persyaratan yaitu : 

 Ada niat (rencana). 
 Rencana itu harus terwujud dengan suatu perbuatan 

permulaan perbuatan 
 Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena 

kehendaknya sendiri. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
petunjuk dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta 
sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa saksi Ridwan pada awalnya meminta 
kepada terdakwa I Lanniho Alias Lanni untuk dipinjamkan uang 
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa I 
Lanniho Alias Lanni mengatakan kepada saksi Ridwan “kalau kamu 
mau uang sebesar Rp. 5.000.000,-  (lima juta rupiah) jual saja 
anakmu sama saya” karena terdesak untuk pulang ke Morowali 
namun tidak punya uang sehingga saksi Ridwan maupun saksi 
Hasniati menyetujui untuk menjual anaknya itu Wahyu yang masih 
berusia 2 (dua) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-  (lima juta rupiah) 
kemudian setelah itu terdakwa I Lanniho Alias Lanni menelpon 
terdakwa II Mery Alias Accung dan menyampaikan bahwa dirinya 
(terdakwa I  Lanniho Alias Lanni) telah memperoleh bayi yang 
untuk dijual, terdakwa I Lanniho Alias Lanni menghubungi terdakwa 
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II Mery Alias Accung oleh karena terdakwa II Mery Alias Accung 
sebelumnya telah menyampaikan bahwa apabila ada anak bayi 
mau dijual sampaikan kepada saya sehingga pada saat terdakwa I 
Lanniho Alias Lanni mengetahui kalau saksi Ridwan bersedia 
menjual anaknya oleh terdakwa I Lanniho Alias Lanni langsung 
menelpon terdakwa II Mery Alias Accung dan oleh terdakwa II Mery 
Alias Accung dengan saksi Nur Ichsan Nasir telah tawar menawar 
sehingga disepakati harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh 
lima juta ribu rupiah) kemudian menyuruh saksi Nur Ichsan Nasir 
untuk datang ke jl. Sungai cerekang no. 18 Makassar karena bayi 
yang akan dijual telah ada dialamat tersebut. 

Menimbang, bahwa terdakwa I Lanniho Alias Lanni 
menyuruh saksi Ridwan dan Hasniati untuk membawa anaknya ke 
rumahnya yang beralamat di jl. Sungai cerekang no. 18 Makassar 
karena pembelinya akan datang sehingga saat itu saksi Ridwan 
dan Hasniati datang ke rumah terdakwa I Lanniho Alias Lanni 
dengan membawa bayi Wahyu dan saat tibah dirumah terdakwa I 
Lanniho Alias Lanni saksi Ridwan disuruh oleh terdakwa I Lanniho 
Alias Lanni keluar atau meninggalkan rumah terdakwa I Lanniho 
Alias Lanni selanjutnya terdakwa I Lanniho Alias Lanni mengambil 
bayi Wahyu yang sementara dalam penguasaan ibunya yaitu saksi 
Hasniati masuk ke dalam salah satu kamar yang ada dirumah 
terdakwa I Lanniho Alias Lanni selanjutnya terdakwa II Mery Alias 
Accung datang lalu terdakwa II Mery Alias Accung menunggu saksi 
Nur Ichsan Nasir untuk menyerahkan anak Wahyu saputra yang 
sementara digendong oleh terdakwa I Lanniho Alias Lanni dan 
menunggu uang pembayaran apabila anak tersebut telah 
diserahkan kepada saksi Nur Ichsan Nasir namun perbuatan 
terdakwa terdakwa I Lanniho Alias Lanni dan terdakwa II Mery Alias 
Accung tidak terlaksana dan langsung terdakwa I Lanniho Alias 
Lanni , terdakwa II Mery Alias Accung, Hasniati dan bayi Wahyu 
diamankan oleh anggota kepolisian. 

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan terdakwa I 
Lanniho Alias Lanni dan terdakwa II Mery Alias Accung apabila 
transaksi jual beli terlaksana terdakwa II Mery Alias Accung 
mendapat bagian Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)  
terdakwa I Lanniho Alias Lanni mendapat bagian Rp. 20.000.000,- 
(dua puluh juta rupiah) lalu sisanya diserahkan kepada Hasniati 
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur 
ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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Ad. 3 baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan. 

Menimbang, bahwa uraian unsur perbuatan yang 
dimaksudkan dalam psal ini adalah bersifat altenative sehingga 
apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula keseluruhan 
perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur 
tersebut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta, 
benar anatar terdakwa I Lanniho Alias Lanni dengan terdakwa II 
Mery Alias Accung telah terjadi pembagian tugas dalam 
terlaksananya perbuatan pemidanahan atau penerimaan 
seseorang yaitu bayi Wahyu yang mana terdakwa I Lanniho Alias 
Lanni bertugas untuk mencari pembeli yang mau dijual sementara 
dan terdakwa II Mery Alias Accung bertugas untuk mencari pembeli 
yang mau membeli bayi Wahyu kemudian menego harga yang 
akan cocok, telah terjadi kesepakatan terdakwa I Lanniho Alias 
Lanni dan terdakwa II Mery Alias Accung apabila transaksi jual beli 
terlaksana terdakwa II Mery Alias Accung mendapat bagian Rp. 
50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)  terdakwa I Lanniho Alias 
Lanni mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
lalu sisanya diserahkan kepada Hasniati sebesar Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah). 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka 
inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari Pasal 10 
UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah 
terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal. 

- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa 
dipersidangan telah mengajukan pembelaan dimana di dalam 
pembelaan kuasa hukum para terdakwa yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa uraian unsur mengenai apa yang diuraikan di 
dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut 
Umum tidak menyatakan secara tegas perbuatan mana yang 
dilakukan para terdakwa yang memenuhi uraian unsur dalam Pasal 
10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
sebagaimana unsur kedua dan ketiga karena dari seluruh unsur 
tersebut tidak satupun fakta hukum yang dapat membuktikan 
bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
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terurai dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian 
maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, oleh karena itu maka penasehat 
hukum para terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan 
para tedakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak para terdakwa 
dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan 
membebankan biaya perkara kepada negara. 

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi 
pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut dimana 
yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya 
yang telah dibacakan pada persidangan pada hari selasa tanggal 
21 Juni 2016. 

- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh 
penasehat hukum para tedakwa Majelis tidak sependapat dengan 
apa yang telah diuraikan dalam pembelaan penasehat hukum 
tersebut karena oleh karena dari keterangan saksi-saksi yang 
diajukan dipersidangan Majelis sependapat dengan apa yang 
menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di mana perbuatan 
para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur 
dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dimana para terdakwa telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara 
bersama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 
perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, dengan 
demikian oleh karena pembelaan penasehat hukum para terdakwa 
tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan. 

- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah dibuktikan 
dengan didasarkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” 
sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka 
terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana. 

- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis 
Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan atau 
membebaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, 
baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 51 
KUHP maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dimata hukum. 

- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu 
memperttanggung jawabkan perbuatannya dan tidak terdapat suatu 
alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka 
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para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu 
berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, para terdakwa harus 
dijatuhi pidana. 

- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, 
berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penengkapan 
dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditrahan dan 
penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 

- Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan 
pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap 
para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan 
ditentukan dengan putusan Majelis Hakim . 

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan meringkan  para terdakwa : 
 
Hal-hal yang memberatkan : 

o  Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
 

Hal-hal yang meringankan : 

o Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
o Para terdakwa sopan dalam persidangan. 
o Para terdakwa telah berusia lanjut. 

 
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah 

dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 
ayat (1) biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa. 

- Memperhatikan, Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang  Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 

Dalam perkara pidana dengan Nomor Register: 
647/Pid.Sus./2016/PN.Mks dengan ini mengadili: 
1. Menyatakan terdakwa I Lanniho Alias Lanni dan terdakwa II 

Mery Alias Accung terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“secara bersama-sama membantu atau melakukan percobaan 
untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan 
seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
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memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut”. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Lanniho Alias Lanni 
dan terdakwa II Mery Alias Accung oleh karena itu dengan 
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda 
sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan 
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara 

masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 

C. Analisis Penulis. 

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian yang terdapat dalam 

putusan maka Majelis Hakim berwenang untuk menganalisis kembali 

keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti 

yang diajukan selama persidangan karena dalam menjatuhkan sanski 

pidana kepada terdakwa dibutuhkan pertimbangan dan kenyakinan 

Majelis Hakim.     

Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar 

yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan / untuk membahas 

unsur yang terdapat Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

terhadap terdakwa. 

Selain pertimbangan yuridis berupa dakwaan penuntut umum, 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Pasal-Pasal 

yang dilanggar Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan non 
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yuridis berupa latar belakang terdakwa pada saat melakukan 

perbuatan,kondisi dari terdakwa pada saat melakukan dan akibat hukum 

yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu sangat penting 

bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan, menelaah dan meneliti 

kebenaran dari perbuatan terdakwa. Majelis Hakim juga harus memiliki 

pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta keyakinan 

Hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana demi terwujudnya rasa 

keadilan bagi terdakwa, korban dan bahkan masyarakat. 

Setelah Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan segala 

aspek yang terdapat dalam perkara, telah mempertimbangan 

pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim harus juga 

memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang 

didakwakan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang 

didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti yaitu terdakwa 

melanggar Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

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

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP harus di perhatikan oleh Majelis Hakim sebelum 

menjatuhkan putusannya.  
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Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar yaitu  : 

1. Unsur Barang Siapa bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” 

menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (person) 

maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan 

kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum. Dan dalam 

perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa 

dan selama persidangan berlangsung terdakwa membenarkan dan 

tidak menyangkal identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut 

Umum, sehingga dengan melihat unsur dan telah 

mempertimbangkan beberapa hal maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. 

2. Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 

perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan 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. uraian 

unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah 
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satunya maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat 

dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut diatas. Dan 

melalui uraian unsur dan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah sah dan 

terbukti secara sah dan telah terpenuhi. 

3. Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan 

perbuatan bahwa uraian unsur perbuatan yang dimaksudkan dalam 

pasal ini adalah alternative sehingga apabila terbukti salah satunya 

maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat 

dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut. Berdasarkan 

keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri 

maka dengan berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka 

Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur tersebut 

apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim 

melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dari pertimbangan 

tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. 

Setelah menguraikan dan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam 

Pasal-Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada 

terdakwa maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim lakukan maka dengan  

itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang 

terdapat dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.  

Sebelum Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi 

pidana kepada para terdakwa maka Majelis Hakim harus 

mempertimbangkan keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringkan 

para terdakwa, dalam perkara ini ada beberapa hal yang meringankan 

para terdakwa ialah para terdakwa mengakui dan menyesali 

perbuatannya, para terdakwa sopan dalam persidangan dan pada perkara 

ini para terdakwa telah berusia lanjut itulah hal-hal yang meringankan para 

terdakwa tapi dalam hal maka dalam penjatuhan sanksi pidana maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut, namun adapun 

hal-hal yang memberatkan para terdakwa ialah perbuatan yang dilakukan 

oleh para terdakwa ini telah meresahkan masyarakat, dalam perbuatan 

yang dilakukan oleh para terdakwa telah membuat masyarakat cemas dan 

resah maka dengan ini hal tersebut juga akan mempengaruhi penjatuhan 

sanksi pidana yang akan dilakukan Majelis Hakim. 

Maka setelah melihat semua keterangan saksi, terdakwa, barang 

bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan. Melihat 

unsur-unsur dalam pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP yang telah terpenuhi secara sah dan melihat hal-hal yang 

memberatkan dan meringkan para terdakwa, maka Majelis Hakim 
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memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membantu atau 

melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau 

penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi 

orang tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu 

terdakwa melanggar  Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena 

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 

dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda 

sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 

(satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) 

tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan 

denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena 

selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya 

fakta-fakta yang dapat membebaskan dan meringankan para terdakwa 

dari jerat hukum dan tidak ada pula alasan pembenar maupun pemaaf 

maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 

sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam 

persidangan. 
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Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana 

kumulatif di mana dalam pidana kumulatif seseorang dapat menerima 

sanksi pidana secara berganda yaitu hukuman yang diberikan ialah 

penjatuhan pidana penjara dan denda, jadi pidana penjara dan denda 

dijatuhkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

putusannya, namun dalam penjatuhan denda terhadap para terdakwa 

yang besarnya akan ditentukan dengan putusan Majelis Hakim. 

Seperti halnya dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan 

putusan kepada para terdakwa ialah  pidana penjara masing-masing 

selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000 dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka dapat 

digantikan dengan pidana pendara selama 1 Bulan. Jadi dalam hal ini 

para terdakwa di jatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana 

kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan denda  

Dengan melihat bahwa isi Pasal dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

yaitu “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 

Pasal 5, dan Pasal 6” maka akan dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000. Sedangkan 
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Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka putusan 

Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sudah tepat 

karena telah sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang 

terdapat dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim telah 

mempertimbangkan semua hal dalam persidangan berupa keterangan 

saksi-saksi,keterangan terdakwa,barang dan alat bukti dalam persidanga,  

fakta-fakta dalam persidangan,dan Majelis Hakim telah melihat dan 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Jadi,  Putusan Hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi 

pidana terhadap para terdakwa maka para terdakwa harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan : 

1. Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan 

tindak pidana perdagangan orang, terdapat perbedaan dalam hal  

Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam Pasal 57  

KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak 

pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 undang-undang No. 

21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. , Namun dengan adanya Asas Lex 

specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum 

yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex 

specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex 

generalis), maka dalam hal pertanggung jawaban pidana 

pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang 

No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  dalam 

perkara dengan nomor putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks yaitu 

dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, 
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keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan 

alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang 

meringankan dari diri terdakwa, dan dengan kyakinan Hakim 

maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana 

penjara masing-masing 3 tahun dan denda sejumlah 

Rp.120.000.000,- sehingga pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah tepat karena telah 

sesuai dan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. 

B. SARAN 

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak 

pidana perdagangan orang hendaknya Hakim menjerat 

pelaku dengan Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

karena sanksi yang diberikan lebih berat karena disamakan 

dengan pelaku tunggal (dader) sedangkan dalam pasal 57 

KUHP lebih meringkan sanksi bagi terdakwa. Dengan begitu 

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dan 

dalam hal pembantuan harus di tentukan siapa terdakwa 

utamanya sehingga untuk menentukan terdakwa yang 

membantu melakukan kejahatan dapat dengan mudah untuk 

diketahui. 
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2. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan 

diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yang 

dihadirkan dalam persidangan selain pertimbangan yuridis 

Hakim juga diharapkan melakukan pertimbangan non yuridis.  
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