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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 adalah putusan yang menerima 

permohonan kasasi dari JPU atas putusan bebas dengan terdakwa Hengky 

Hariyono dalam perkara eksploitasi terhadap anak. 

Berdasarkan tuntutan JPU di Kejaksaan Negeri Surabaya 6 April 2009, 

terdakwa dituntut atas pelanggaran Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 

tentang Perdagangan Orang, diancam dengan penjara 4 tahun dan denda 

Rp.120.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.1  

Tanggal 22 April 2009 hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan 

(vrijspraak) terdakwa dari dakwaan yang diajukan oleh JPU melalui Putusan No. 

327/Pid .B/ 2009/PN.SBY, sebagai berikut: 

 1. Menyatakan Terdakwa Hengky Hariyono tidak terbukti melakukan 

tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, atau Kedua 

Primair, Kedua Subsidair, atau Ketiga Primair, Ketiga Subsidair dari 

Jaksa Penuntut Umum; 

 2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa Hengky Hriyono tersebut dari 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2 

 

Kemudian JPU mengajukan kasasi ke MA dengan alasan yang pada intinya  

bahwa : 

......terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tersebut di atas 

dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan 

                                                

1Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. Putusan MA No. 1997 K/Pid.Sus/2009. Jakarta. 

www.putusanmahkamahagung.go.id. Hal.15. 
2Ibid. 
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peraturan hukum secara benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta Majelis Hakim dalam memeriksa dan 

mengadili atas perkara tersebut telah melebihi kewenangannya. 

 

Melalui Putusan No. 1997 K/Pid.Sus/2009, Hakim MA pada tingkat kasasi 

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan JPU sekaligus membatalkan Putusan 

No.327/Pid.B/2009/PN.SBY. Dalam amar putusannya, Hakim MA menyatakan 

mengadili sendiri terdakwa Hengky Hariyono dan menjatuhkan vonis 2 (dua) 

tahun penjara dengan denda sebesar Rp.60.000.000,-. 

MENGADILI SENDIRI 

 1. Menyatakan terdakwa Hengky Hariyono terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengeksploitasi 

ekonomi atau seksual anak” ; 

 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hengky Hariyono, oleh karena 

itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 

Rp.60.000.000 , - (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana 

kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;3 

 

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tuntutan JPU atas 

terdakwa dalam perkara aquo adalah didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Jo. 

Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yang bunyinya 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) 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 

                                                

3Ibid. 
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Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 17 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 

4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

Atas dasar rumusan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 di atas, 

karena korban dalam perkara aquo adalah anak maka JPU menuntut terdakwa 

dengan penjara 4 (empat) tahun penjara. Sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 

ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, bahwa setiap orang 

yang melakukan unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diancam dengan pidana 

minimal 3 (tahun penjara), sedangkan apabila korbannya adalah anak-anak maka 

akan ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana rumusan dalam Pasal 17 UU RI No.21 

Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.  

Namun hakim MA melalui Putusan No. 1997 K/Pid.Sus/2009 yang menerima 

permohonan kasasi JPU dalam perkara aquo, justru menjatuhkan vonis lebih 

rendah dari ketentuan tersebut. Padahal, pidana 4 tahun penjara tersebut pada 

hakikatnya adalah batas minimal ancaman pidana dalam perkara eksploitasi 

terhadap anak.  

Dengan demikian, hakim MA telah memutus perkara di bawah ancaman 

pidana minimal sebagaimana telah dirumuskan oleh undang-undang. Sementara 

itu dalam hukum pidana ada sebuah asas yang dikenal dengan istilah minimum 

khusus. Tribaskoro menjelaskan bahwa pidana minimum khusus adalah: 

“ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum 
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dengan waktu tertentu. Pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-

undang tertentu saja di luar KUHP dan dalam konsep KUHP yang akan datang”.4 

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “istilah minimum khusus 

menunjuk kepada yang paling rendah.5 Dengan demikian hal tersebut dapat kita 

maknai bahwa pidana minimum adalah keputusan hakim yang serendah-

rendahnya, atau dengan kata lain bahwa hakim tidak boleh memutus perkara lebih 

rendah dari ketentuan minimum tersebut. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief 

menjelaskan bahwa: 

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, 

yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, 

membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang 

dikualifisir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte). Sebagai ukuran 

kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam 

dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat dberi 

ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan 

“sangat keras”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada 

delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan 

mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat hakikat dan 

kualitas atau bobot delik yang bersangkutan6 

 

Mengenai tujuan dari asas pemidanaan minimum khusus tersebut dijelaskan 

oleh Barda Nawawi bahwa “tujuan diadakannya sistem minimum khusus 

disamping untuk menghindari adanya disparitas pidana, juga untuk lebih 

memperkuat prevensi general”7. 

                                                

4Diego Tribaskoro Adibrata. Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Minimum Khusus 

Pada Sistem Pemidanaan. http://lib.atmajaya.ac.id, diakses tanggal 1 Mei 2015. 
5Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. 

Alumni. Hal.45. 
6Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. Hal.128. 
7Ibid. hal.123. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat ditarik sebuah pengertian 

bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Ketentuan 

mengenai pidana minimum khusus dalam sebuah pasal pemidanaan pada 

prinsipnya adalah untuk memberikan batasan kepada hakim agar memiliki 

keselarasan dalam menjatuhkan sanksi pidana atas tindak pidana tertentu yang 

dilakukan seorang terdakwa. Batas yang dimaksud di sini ialah batas pidana 

paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa. 

Pendapat penulis tersebut di atas senada dengan pendapat Andi Hamzah 

dalam bukunya yang menjelaskan mengenai maksud yang sama atas tujuan asas 

minimum khusus dalam pemidanaan sebagai berikut: 

Berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang 

tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula 

merupakan alternatif dalam satu Pasal, di samping tidak adanya minimum 

khusus dalam tiaptiap tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal 

terswebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia 

mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini 

kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana snagat 

berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain 

sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan 

minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.8 

 

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Siswanto bahwa: 

 

Penentuan ancaman pidana minimum khusus diatur  seiring dengan 

munculnya beberapa peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP 

seperti, undang-undang narkotika, perbankan, terorisme , money laundry, 

kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, undang-

                                                

8Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. 

Hal.5-6. 
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undang trafficking dan lain sebagainya. Pengembangan minimum khusus 

tersebut adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (disparity of 

sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.9 

 

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang 

pidana penjara minimum khusus adalah di samping untuk menghindari disparitas 

pidana, juga sebagai tindakan preventif terhadap delik-delik tertentu yang dianggap 

sangat serius bagi kehidupan masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari 

penjatuhan pidana penjara jangka pendek kepada pelaku. Penulis berpendapat 

bahwa tindak pidana trafficking dengan korban anak adalah salah satu bentuk tindak 

pidana yang terkualifikasi berat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui 

pendapat Barda Nawawi Arif, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dianggap berat/ 

berbahaya secara kuantitas dapat dilihat dari lamanya ancaman pidana bagi 

pelakunya yakni dengan ancaman pindana antara 4 sampai dengan 7 tahun penjara. 

Tindak pidana trafficking dengan korban anak di bawah umur sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang 

diancam dengan pidana paling rendah 4 tahun penjara. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjabaran  di atas, penulis melihat 

adanya sebuah problem hukum dalam Putusan No. 1997 K/Pid.Sus/2009, dimana 

hakim dalam putusan aquo telah menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana 

minimum dari pasal yang menjadi tuntutan jaksa. Jaksa menuntut terdakwa dengan 

menggunakan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan 

Orang atas tindak pidana trafficking yang di dalamnya mengandung unsur 

                                                

9Siswanto. 2012. Politik dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). 

Jakarta. Rineka Cipta. Hal.155. 
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eksploitasi terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana minimal 4 

(empat) tahun penjara, sementara hakim melalui putusan aquo memutus terdakwa 

dengan pidana 2 (dua) tahun penjara. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul : ”Analisis Putusan Mahkamah Agung 

Tentang Penjatuhan Pidana Minimum Dalam Perkara Trafficking Ditinjau 

Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1997 

K/PID.SUS/2009)” . 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 yang telah memutus 

lebih rendah dari rumusan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 

tentang Perdagangan Orang ditinjau dari aspek kepastian hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 yang telah 

memutus lebih rendah dari rumusan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 

2007 tentang Perdagangan Orang ditinjau dari aspek kepastian hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi 

penelitian hukum dalam hal putusan hakim yang memutus perkara 

lebih rendah dari rumusan pasal dalam undang-undang. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya. 
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c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

D.2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  luas 

mengenai analisis putusan hakim yang memutus perkara lebih 

rendah dari rumusan pasal dalam undang-undang. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang 

ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis 

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

E.1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi 

kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum. 

E.2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan hukum bagi 

masyarakat mengenai putusan hakim dan relevansinya dengan putusan 

hakim yang memutus perkara lebih rendah dari rumusan pasal dalam 

undang-undang. Dengan demikian diharapkan masyarakat mampu terdorong 
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daya kritisnya dan memiliki pemahaman atas aturan hukum yang berlaku 

guna mendorong terciptanya kesadaran hukum di tengah masyarakat. 

E.3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan agar aparat penegak hukum 

khususnya hakim mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya 

sebagai pemutus perkara dalam persidangan sesuai dengan kaidah-kaidah 

hukum yang berlaku.  

E.4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga para 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam 

penegakan hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

F.1. Jenis Penelitian 

Penulisan dalam penelitian hukum ini, penulis memilih jenis penelitian 

hukum normatif (Normatif Legal Research). Penelitian hukum normatif 

adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder belaka.10 Jenis penelitian hukum normatif juga didasarkan atas 

penelusuran sumber-sumber referensi ilmiah dan peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan obyek penelitian. 

 

                                                

10Soerjono Soekanto& Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat). Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 13-14. 
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F.2. Pendekatan 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari  metode yang digunakan, dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,11 

yaitu dengan menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur 

undang-undang, dan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.12 

F.3. Sumber Bahan Hukum 

 1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-

undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan 

Orang. 

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 K/Pid.Sus/2009. 

 2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan pandangan tokoh, serta artikel yang berhubungan dengan 

                                                

11Ibid. 
12 _______. Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM. Hal 23. 
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obyek penelitian. 

F.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan 

hukum baik primer maupun sekunder dengan metode studi kepustakaan. 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas 

berbagai bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, 

buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel, surat kabar dan bulletin. 

F.5. Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) dibantu dengan penafsiran gramatikal, literatur/ 

literlijk, dan metode penafsiran sistematis (systematiche interpretative).  

Content analysis merupakan metode analisis yang integratif dan secara 

konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, 

mengolah, dan menganalisis bahan hukum guna memahami makna, 

signifikansi, dan relevansinya.13 Sedangkan interpretasi gramatikal 

merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya 

menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini 

selangkah lebih jauh sedikit dari pada hanya sekedar membaca undang-

undang.14 Selanjutnya, metode penafsiran literatur/literlijk adalah metode 

                                                

13Burhan Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah 
Ragam Varian Kontemporer. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hal.203. 

14Sudikno Mertokusumo. 2001. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. Yogyakarta. Liberty. 

Hal.170-171. 
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analisa dengan menggali makna secara harfiah suatu teks (what does the 

word mean) atas bahan-bahan hukum yang dianalisa dalam sebuah penelitian 

hukum.15 Dan yang terakhir, penafsiran sistematis atau biasa disebut dengan 

systematiche interpretatie/ dogmatische interpretatie adalah metode analisa 

yang digunakan untuk mensistematiskan saling hubungan antara objek yang 

diteliti dengan aturan perundang-undangan, metodenya adalah dengan 

menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum dan dengan 

memperhatikan naskah-naskah hukum lain.16 

Melalui beberapa gabungan metode tersebut, dalam penelitian hukum 

ini penulis akan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 

K/Pid.Sus/2009 dari segi isi dengan metode content analysis guna memahami 

makna, signifikansi, dan relevansi atas bahan hukum tersebut dalam kaitannya 

dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan doktrin tokoh dan aturan-

aturan hukum yang berlaku. Dalam rangka lebih memahami makna yang 

terkandung dalam teks-teks bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini, penulis akan menggalinya dengan menggunakan penafsiran gramatikal. 

Sementara untuk mendapatkan makna secara kontekstual dari teks-teks yang 

terkandung dalam bahan hukum yang diteliti, penulis menggunakan metode 

penafsiran literatur/literlijk. Dan yang terakhir, keseluruhan analisa tersebut 

akan disistematiskan mengguakan metode systematiche interpretatie/ 

dogmatische interpretatie dalam rangka mensistematiskan saling hubungan 

                                                

15C.S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Balai Pustaka. Hal.36-41. 
16Ibid 
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antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 K/Pid.Sus/2009 dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku berdasarkan konteks permasalahan yang 

diangkat yakni mengenai penjatuhan pidana minimum dalam perkara 

trafficking, penafsiran ini juga ditunjang dengan naskah-naskah hukum lain 

termasuk doktrin para pakar hukum. 

F.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana 

akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika 

penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab 

metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan 

pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum serta analisa bahan hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu pertama mengulas 

mengenai jenis-jenis putusan dalam perkara pidana. Bagian yang 

kedua ialah mengenai tinjauan umum tentang putusan hakim. 

Bagian yang ketiga mengenai tinjauan umum asas minimal 

universal maksimal spesial dalam hukum pidana. 
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BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini adalah 

menganalisa Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 yang telah 

memutus lebih rendah dari rumusan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI 

No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ditinjau dari aspek 

kepastian hukum. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupkan 

inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap obyek yang 

diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi 

mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang 

dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa 

dan disimpulkan pada bagian sebelumnya. 


