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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak 

pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang 

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata 

lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif 

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut
1
 

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman 

masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan 

pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan 

harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. 

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun 

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti 

                                                 
1
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 

1993. hlm.  41 
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(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan 

(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai 

hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak 

dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
2
     

 

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan 

apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana 

yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.  

 
Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut 

digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu 

penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan 

kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya
3
   

 

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung 

kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan 

kelalaian (culpa).  

1. Kesengajaan (opzet) 

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Kesengajaan (opzet) 

                                                 
2
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung, 

PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23 
3
 Ibid. hlm. 23 
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Sebian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau  opzet. Kesengajaan ini 

mempunyai tiga macam jenis:  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmer) 

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang 

menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet zekeheids bewustzint) 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bit mogelijkkheid bewustzint) Lain 

halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai dengan bayangan suatu 

kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan 

kemungkinan belaka akan hal itu 
4
 

2. Kelalaian (culpa) 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang 

lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik 

semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua 

macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi 

yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara 

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya 

akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan 

kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
 5

 

 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini 

menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, 

                                                 

       
4
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,  

Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm.  46 
       

5
 Ibid. hlm.  48 
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padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah 

piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa tidak punya pikiran bahwa akibat 

yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak 

mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap 

berbahaya 

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal 

ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha 

pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan 

perbuatan.
 6

 

 

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum 

untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan 

perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan 

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 

 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya 

kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan 

memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap 

diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu 

bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin 

jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap 

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih 

meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga 

                                                 
6
 Ibid. hlm.  49 
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kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan.
 7

 

 

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang 

mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak 

dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, 

misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat 

dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus 

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. 

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit 

berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau 

karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.  

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan 

perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa 

tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai 

hukuman
8
 

  

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah 

merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) 

yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan 

mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu 

                                                 
7
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,  

Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm.  49 
8
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 

1993. hlm.  51 
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menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak 

mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana 

mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, 

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut 

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana 

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. 

 

Hal yang mendasari pertangung jawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia 

dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya 

kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 

mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan 

nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau 

perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 

 

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
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Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “ strafbaar feit “ untuk menyebutkan “ 

tindak pidana “ di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan “feit” dalam Bahasa 

Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “straftbaar” berarti “dapat 

dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “staftbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “ 

sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “strafbaar 

feit” ialah onrechtmatigheid atau sifat melanggar hukum dari perbuatan 
9
  

Perkataan “ straftbaar feit “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku 

adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
10 

 

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 tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari 

segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan 

orang tersebut. 
11

 

 

                                                 
9
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung, 

PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23 
10

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Adityta Bakti, 1996  

hlm. 16. 
11

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta,Ghalia Indonesia,. 2001.  hlm. 
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Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Kelakuan dan akibat ( perbuatan ) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
 12

 

 

 

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 

diancam pidana, penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. 

 

Pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, 

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling 

banyak  Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
13

 

 

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga 

merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan 

                                                 
12

 Ibid. hlm. 21 
13

 Pasal  1 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang  
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negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai 

bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama organisasi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB). 

 

Kemiskinan pada umumnya dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan orang, 

meskikpun demikian kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan 

orang. Kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan 

untuk mengalami eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk 

meningkatkan kondisi ekonominya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik perdagangan orang agar 

tidak berkembang dan mengancam generasi muda bangsa. 

 

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi 

korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan 

pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, 

misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. 

Pelaku tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau 

memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. 

 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM). Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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Manusia, mengatur bahwa setiap manusia di anugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi 

dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani 

kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk 

memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.Disamping untuk mengimbangi kebebasan 

tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang 

dilakukannya.  

 

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada 

manusia, hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari 

martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.  

 

C. Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana 

tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau 

hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
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sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai 

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas 

sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

185Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.
 14

 

 

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini 

mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. 

Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak 

secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa 

demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah 

hakim.  

 

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan 

tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

 

(3) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan 

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi 

atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara 

kekeluargaan. 

 

(4) Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk 

melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu 

keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

 

(5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-

belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas juga menjadi 

pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena 

hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah 

jalannya persidangan. 
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(6) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya 

belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, 

tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas 

bawah). 

 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, 

juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, 

membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan 

pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

 

(8) Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban  

Adanya pengaruh yang buruk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bagi 

korban dan keluarganya. Baik pengaruh yang bersifat fisik maupun pengaruh yang 

bersifat nonfisik. 

 

(9) Permaafan dari korban dan keluarga korban  

Adanya permaafan yang diberikan korban dan keluarganya kepada pelaku menjadi dasar 

pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman terhadap terdakwa 

 

(10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu 

perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku 

mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan 

yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa 

ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 

hukum.
 15

  

 

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan 

yang akan dijatuhkan oleh hakim 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi 

yudisialnya 
16 
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D. Pemalsuan Dokumen 

 

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen terdapat dalam Pasal 263 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu 

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun.  

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau 

yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.   

 

Pasal 266 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): 

 

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai 

sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai 

dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun;  

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut 

dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak 

dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
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Dokumen merupakan keseluruhan catatan tertulis, dan barang-barang cetakan yang secara resmi 

diterima atau dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi atau salah seorang dari pejabat-

pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan 

dari badan atau pejabat tersebut. Fungsi dokumen adalah sebagai alat bantu memori kegiatan 

organisasi, barang bukti atau alat pembuktian, bahan pengambilan keputusan dan alat ukur 

kegiatan suatu organisasi. Sebagai pusat ingatan tentang kegiatan yang telah berlangsung dan 

tempat untuk mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang 

akan datang dalam sesuatu instansi maka dokumen harus diatur dan dipelihara dengan baik.
17

 

 

Dokumen tenaga kerja merupakan persyaratan dalam kegiatan pra penempatan TKI, yang 

meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan 

pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi. 

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan TKI, khususnya dalam 

dokumen calon TKI yang akan dipekerjakan pada pihak perseorangan adalah umur minimal 

harus mencapai 21 tahun, sebagaimana diatur Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.  
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