
81 
 

 

 

 

 

 

IV.  PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 

bebas terhadap terdakwa dalam Putusan No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. 

Tanjung Karang telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan serta pertimbangan yuridis lainnya seperti tuntutan dan pledoi 

terdakwa juga memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat 

dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya. 

Pertimbangan hokum majelis hakim tersebut telah diupayakan sedapat 

mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian 

belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang 

dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim tidak dapat memutus di luar dakwaan 

dari jaksa penuntut umum. 

 

2. Pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. bahwa berbagai pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini, telah dilakukan sesuai dengan perundang-

undangan yang terkait. Hakim menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersangka tidak terbukti melakukan tindak 

pidana sesuai dengan dakwaan. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan 
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tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : 

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, atau Kedua, 

melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, atau Ketiga, melanggar 

ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007, atau Keempat, melanggar 

ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, atau Kelima, melanggar 

ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 

kurang tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak 

terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Menurut penulis, jaksa 

penuntut umum seharusnya dapat juga mendakwa dengan pasal lain yaitu 

dengan menggunakan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002. 

 

B. Saran 

 

1. Bagi para penegak hukum agar mengharmonisasikan segala kebijakan, 

hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU PTPPO dan Perda 

yang terkait sebagai   paying hokum dalam pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang. 

 

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan amarputusan dalam 

perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa 

keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua 

pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana.  

 


