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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PUTUSAN HAKIM  

 

1.1. Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

Sebelum diberlakukannya UU PTPPO yang khusus mengatur mengenai 

perdagangan orang, secara eksplisit digunakan KUHP dan Undang-undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: 

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: 

Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki 
yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

 
Pasal 65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyatakan bahwa: 

Setiap anak berhak  untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 
penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

 
Pasal 65 Undang-undang Hak Asasi Manusia di atas tidak memberikan 

sanksi terhadap pelanggaran dalam aturan tersebut. Walaupun telah diatur 

mengenai larangan melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak ada 

definisi resmi tentang perdagangan orang di dalam Pasal 297 KUHP atau Pasal 65 

dan Undang-undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal 

ini sulit untuk digunakan.4

                                                           
4 Farhana,  Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 9. 
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Tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 297 KUHP 

yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak 

laki-laki belum dewasa dan Pasal 324 KUHP mengenai larangan memperniagakan 

budak belian. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pasal 297 

dan 324 KUHP tidak berlaku lagi. 

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada dua visi, 

yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). 

Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya, kecerdasan 

pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak 

disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implisit, seseorang yang kekuatan, daya, 

kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna seperti idiot, imbicil, buta tuli, 

bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (dibawah umur) dan orang yang sudah tua 

renta, fisiknya lemah tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang 

kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, 

epilepsie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban yuridis.5

Sedangkan tindakan penyimpangan oleh anak yang disebut sebagai 

kenakalan anak yang merupakan bentuk perilaku anak yang tidak sengaja dan 

tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang dirumuskan dalam suatu 

perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP dimana pelaku harus 

 

                                                           
5 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2010, h. 46. 
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menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab 

terhadap perbuatannya tersebut. 

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari tindak pidana ialah sebagai berikut:6

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 subjektif. 

 
Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang 

bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, 

penyerahterimaan dengan kekerasan atau kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan 

atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana 

perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan 

untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang 

berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang 

tersebut.7

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi 

apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan 

orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang 

bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu 

terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan 

karakteristik yang ada karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa 

  

                                                           
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 63. 
 

7 Farhana,  Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 117. 
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yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah 

sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab 

sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah 

dipilihnya.8

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga 

negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tercermin 

dalam kalimat: “... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

 

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi 

anak mencakup lingkup yang sangat luas. 

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi 

anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) 

Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua 

kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. 

                                                           
8 Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2011,  h. 30. 
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kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ...”9

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan hak-hak anak ialah sebagai berikut: 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 
bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar. 
 

Selanjutnya dengan adanya convention on the rights of children (konvensi 

tentang hak-hak anak) yang disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tanggal 20 Nopember 1989, lahirlah Keputusan Presiden Republik Indonesia 

No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of children 

(konvensi tentang hak-hak anak). 

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya/disetujuinya konvensi oleh 

Indonesia, maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan aktualisasi hak-hak anak. 

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: 

1. Memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi 

hukum; 

                                                           
9 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPerlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan OrangGita Ayu Sartika Candra



18 
 

2. Memberikan jaminan perawatan kesehatan, jaminan keselamatan dan jaminan 

kesejahteraan; 

3. Memberikan jaminan hak hidup, jaminan hak berkembang kepada anak; 

4. Memberikan jaminan status kewarganegaraan kepada anak; 

5. Memberikan jaminan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, berpikir dan 

berkeyakinan terhadap suatu agama; 

6. Memberikan jaminan kepada anak untuk berkumpul (berorganisasi) dan 

berserikat untuk mengeluarkan pendapat; 

7. Memberikan jaminan kepada anak untuk mengakses segala macam informasi 

yang diperlukan; 

8. Memberikan jaminan perlindungan terhadap anak terhadap segala jenis 

kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau 

perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual; 

9. Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan 

pribadi, keluarga, surat-menyurat atas serangan tidak sah); 

10. Mengambil alih tanggung jawab terhadap anak yang tidak mempunyai orang 

tua; 

11. Memberikan jaminan khusus terhadap anak yang berstatus sebagai 

pengungsi; 

12. Memberikan jaminan khusus terhadap anak yang tidak normal (cacat); 

13. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan, jaminan sosial (asuransi), jaminan 

kesejahteraan bagi pengembangan fisik, mental dan sosial anak; 

14. Memberikan dan menyediakan sarana rekreasi dan bermain bagi anak; 
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15. Memberikan jaminan atas perlakuan eksploitasi ekonomi terhadap anak; 

16. Memberikan jaminan perlindungan terhadap penculikan dan perdagangan 

anak; 

17. Mengusahakan jenis hukuman yang manusiawi demi kesejahteraan anak; 

18. Memberikan jaminan terhadap adanya penyiksaan yang tidak semestinya; 

19. Mengusahakan terbentuknya Hukum Acara Peradilan Anak; 

20. Memberikan jaminan terhadap perolehan bantuan hukum bagi anak, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. 

Perlu ditambahkan di sini, bahwa pengertian anak menurut konvensi ini 

adalah mereka yang belum berumur 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal 

(Pasal 1). Berpedoman pada ketentuan ini, dapat diketahui, bahwa untuk disebut 

sebagai anak seseorang harus berusia sebelum 18 tahun, sehingga bagi mereka 

yang berusia 18 tahun atau lebih tetap dianggap dewasa. Dalam konvensi tersebut 

tidak menyebutkan persyaratan pernah kawin sebagai persyaratan kedewasaan.10

                                                           
10 Ibid, h. 12-14. 

 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan 

Perlindungan Khusus BAB III Arah Kebijakan menyatakan adanya prinsip-

prinsip umum di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan prinsip-prinsip khusus, 

yang meliputi: 
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1) Prinsip Umum 
a) nondiskriminasi, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada 

setiap anak; 
b) kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu mengupayakan semua 

keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh 
semata-mata untuk kepentingan terbaik anak; 

c) penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu memperhatikan dan 
memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses 
pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan; 

d) mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh 
kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan 
perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat 
perkembangannya. 

2) Prinsip Khusus 
Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar kebijakan ketahanan keluarga  
(anak yang membutuhkan perlindungan khusus) AMPK, yaitu:  
a) keluarga merupakan tempat terbaik dalam pengasuhan dan pembinaan 

anak; 
b) keluarga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anaknya secara wajar; 
c) keluarga mempunyai peran dan tugas penting dalam mengasuh dan 

melindungi anaknya; 
d) pemberdayaan keluarga pada dasarnya semata-mata untuk kepentingan 

terbaik anak sehingga anak terhindar dari praktek-praktek eksploitasi; 
e) menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan 

mengoptimalkan peran ketahanan keluarga AMPK; 
f) menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keluarga dalam melindungi 

anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.  
 

Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak memberikan kriteria 

beberapa perlindungan khusus diberikan kepada anak, antara lain: 

1. Anak dalam situasi darurat 

Kriteria anak dalam situasi darurat antara lain berdasarkan Pasal 60 

Undang-undang Perlindungan Anak ialah anak pengungsi, anak korban 

kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik 

bersenjata. 

2. Anak yang berhadapan dengan hukum 
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Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Anak itu meliputi 

anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 

Anak yang berada di dalam kelompok minoritas ialah suatu kelompok 

yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak 

dominan. Sedangkan kelompok terisolasi adalah kelompok orang yang 

hidup dalam kesatuan kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan 

terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan 

baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.  

4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 

5. Anak yang diperdagangkan 

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang 

memenuhi unsur-unsur dalam UU PTPPO. 

6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) 

7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan 

8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental 

Semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun 

emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi termasuk 

eksploitasi seks anak dan anak korban TPPO yang mengakibatkan 

cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, 
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kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, 

yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan 

atau kekuasaan.  

9. Anak penyandang cacat 

Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar  

10. Anak korban perlakuan salah/penelantaran. 

Undang-undang Pengadilan Anak dalam Pasal-Pasalnya menganut 

beberapa asas, yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. 

Adapun asas-asas tersebut adalah :11

1. Adanya pembatasan umur Anak 

 

Dalam ketentuan UU No. 3/1997 dikenal adanya pembatasan umur 

untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 

(1), Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3/1997 bahwa anak telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke 

sidang anak. Konkretnya, batas umur minimal 8 (delapan) tahun dan 

batas umur maksimal 18 (delapan belas) tahun. 

Adapun latar belakang belakang pembentuk undang-undang 

menentukan batas umur minimum dan maksimum (minimum age and 

maximum age floor), oleh karena pada umur tersebut secara psikologis 

dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung 

                                                           
11 Farhana,  Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 67-74. 
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jawab. Memang pada umumnya kebanyakan negara batas umur 

minimum hanya berlaku bagi anak nakal (delinquent child) sedangkan 

bagi anak terlantar (neglected child) tidak ditemukan batas usia 

minimum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 

4, Pasal 22, Pasal 23-32, Pasal 41-55 UU No. 33/1997, maka yurisdiksi 

pengadilan anak adalah terhadap anak nakal (delinquent child). 

2. Pengadilan Anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan 

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar 

menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan 

demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, 

peristiwanya, latar belakang kejadian-kejadiannya secara jujur, 

terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut dan oleh karena itu selama 

persidangan berjalan mutlak diperlukan suasana kekeluargaan. 

3. Pengadilan Anak mengharuskan adanya “Splitsing Perkara” 

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 

orang dewasa atau dengan Anggota Bersenjata Republik Indonesia, 

maka anak tersebut disidang pada sidang anak dan orang dewasa 

diajukan ke sidang orang dewasa atau Mahkamah Militer (Pasal 7 ayat 

(1), (2) UU No. 3/1997). Tegasnya, harus ada “Splitsing Perkara”. 

4. Bersidang dengan Hakim Tunggal dan Hakim Anak ditetapkan oleh 

Ketua Mahkamah Agung RI 

Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan Hakim Tunggal, 

baik untuk tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun 
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Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 

ayat (1) UU No. 3/1997). Pada dasarnya usulan untuk menjadi seorang 

hakim anak haruslah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, 

dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 10 huruf a, b UU No. 

3/1997). 

5. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa 

Secara substansial, pada hakikatnya anak dalam persidangan anak 

dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana 

pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan pengawasan; 

pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau 

pembayaran ganti rugi. Sementara tindakan yang dapat diberikan 

adalah pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, 

menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan 

dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang 

pendidikan, pembinaan dan latihan  kerja (Pasal 22, 23 ayat (1), (2), 

(3), 24 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 3/1997). 

Selanjutnya, mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana 

ketentuan Pasal 1 Angka 2 huruf a UU No. 3/1997 hanya dapat 

dikenakan ½ dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila 

diancamkan dengan pidana mati/seumur hidup maka terhadap anak 

dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bagi anak 
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yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka anak hanya 

dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk 

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum 

mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang 

tidak diancam dengan pidana mati/seumur hidup. Maka dijatuhi salah 

satu tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No. 3/1997. 

6. Ditangani oleh Pejabat Khusus 

Ketentuan Pasal 1 Angka 5, 6, 7 UU No. 3/1997 merumuskan bahwa 

perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, 

seperti: 

a. Di tingkat penyidikan oleh Penyidik Anak 

b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak 

c. Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim 

kasasi anak 

7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh serta 

diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan 

Terhadap perkara anak nakal, khususnya di depan persidangan, maka 

kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh sangatlah penting dan 

diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih 

terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, 

sementara bagi orang tua, wali, atau orang tua asuh tersebut dapat 

mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat 

dan seksama. 
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Selain itu undang-undang juga mengakui peran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. Pada dasarnya pembimbing kemasyarakatan adalah 

petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan 

bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan dan sebelum sidang 

dibuka menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 

mengenai anak yang bersangkutan terkait data individu anak, keluarga, 

pendidikan dan kehidupan sosial anak beserta kesimpulan atau 

pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 Angka 11, Pasal 

56 ayat (1), (2) huruf a dan b UU No. 3/1997). Peran Balai 

Pemasyarakatan yang terutama berhubungan dengan pembuatan 

laporan penelitian kemasyarakatan akan terkait dengan para penegak 

hukum lain. Dengan memahami peran, tugas dan kewajiban Balai 

Pemasyarakatan yang merupakan salah satu sub-sub sistem dalam 

sistem peradilan anak, maka diharapkan bahwa penghukuman 

merupakan upaya terakhir. Cirinya adalah sedikit mungkin pelaku 

anak dijatuhi hukuman penjara, sebanyak mungkin pemberian sanksi 

non penjara yaitu melalui pendidikan, pembinaan atau latihan kerja. 

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang 

mewajibkan hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan 

sudah harus dimulai sejak proses penyidikan. Manfaat dari laporan 

hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan 

pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. 
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8. Adanya kehadiran Penasihat Hukum 

Dalam ketentuan Pasal 51 UU No. 3/1997, dinyatakan bahwa dalam 

kasus anak nakal berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum.  

9. Penahanan Anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa 

Apabila diperbandingkan penahanan yang diberikan terhadap anak 

nakal menurut UU No. 3/1997 dengan penahanan yang diberikan bagi 

orang dewasa menurut UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), maka penahanan bagi anak lebih singkat. Pada UU No. 

3/1997, penahanan anak dirumuskan dalam Pasal 44-50, yang 

menentukan bahwa: untuk tingkat penyidikan, penahanan berlaku 

paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 

(sepuluh) hari; untuk tingkat penuntutan, penuntut umum dapat 

menahan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh 

Ketua Pengadilan Negeri selama 15 (lima belas) hari. Untuk 

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berhak menahan 

anak nakal paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang 

selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh 

lima) hari hakim belum memberikan putusannya, maka si anak harus 

dikeluarkan demi hukum  (Pasal 47 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 

3/1997. 

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana perdagangan 

orang sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang 
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dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. 

Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang 

bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum 

atau melakukan tindak pidana. Karena haruslah berbeda penanganan terhadap 

anak itu sendiri. 

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah 

untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, 

adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-

wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang 

lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai 

perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas 

semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, 

baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi 

orang dewasa yang mampu berkarya.12

1.2. Sanksi yang Dijatuhkan Dalam Putusan Hakim 

 

 

2.2.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 

Mei 2010 

Kasus perdagangan orang yang akan dibahas ialah anak sebagai pelaku 

tindak pidana yaitu Muhammad Rizky atau biasanya dipanggil Kiki, berumur 15 

(lima belas) tahun, merupakan terdakwa kasus perdagangan orang yang dilakukan 
                                                           

12 Dwi H. Retnaningrum & Manunggal K. Wardaya, Perlindungan Terhadap Anak yang 
Melakukan Tindak Pidana, website: kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-
terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/, dikunjungi pada tanggal 11 Maret 2012. 
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terhadap orang dewasa dan anak dibawah umur. Dalam melakukan aksinya,  

Terdakwa bekerja sama dengan saksi Neneng Dedeh Nurhayati, yaitu seorang 

mucikari yang disidangkan dalam perkara terpisah. Terdakwa merencanakan atau 

bermufakat jahat dengan saksi Neneng untuk melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. Terdakwa ditangkap dan kemudian diadili karena terbukti 

telah memperdagangkan saksi Euis Karmila (dewasa) dan seorang anak yang 

berumur 15 (lima belas) tahun yaitu saksi Ira Rahma Eka Nanda. 

Pertama, pada hari Jum’at tanggal 15 November 2008 bertempat di 

Kampung Kranggan RT.08/05 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten 

Bogor, Terdakwa merekrut saksi Euis menawarkan bahwa ada job atau pekerjaan 

untuk berhubungan badan di hotel dengan imbalan uang sebesar Rp.300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah) bahkan bisa lebih jika saksi Euis berani meminta lebih dari 

itu, lalu Terdakwa mengantarkan saksi Euis ke rumah saksi Neneng. Sesampainya 

di rumah saksi Neneng, saksi Neneng menyuruh saksi Euis untuk melayani tamu 

yang akan datang ke rumah saksi Neneng dan jika tamu tersebut mengajak 

hubungan badan, saksi Euis disuruh pergi bersama tamu tersebut untuk 

berhubungan badan. Saksi Euis tinggal di rumah saksi Neneng dan saksi Neneng 

menerima hasil uang yang diperoleh saksi Euis hasil dari melayani tamu tersebut. 

Sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) setiap membawa atau menawarkan gadis dari saksi Neneng. 

Kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 

menawarkan pekerjaan kepada saksi Ira yang masih berumur 15 (lima belas) 

tahun. Setelah sepakat, Terdakwa mengantarkan saksi Ira ke rumah saksi Neneng. 
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Sesampainya di rumah saksi Neneng, saksi Neneng menyuruh saksi Ira untuk 

menemani tamu saksi Neneng (yang belum diketahui identitasnya) untuk minum 

bir dan jalan-jalan ke luar rumah. Tamu  saksi Neneng mengajak saksi Ira jalan-

jalan ke Cibubur Jakarta, namun ketika saksi Ira meminta pulang, saksi Ira tidak 

dibawa ke rumah saksi Neneng tempat saksi Ira tinggal, namun saksi Ira malah di 

bawa ke hotel di daerah puncak untuk berhubungan badan dan setelah itu saksi 

Neneng menerima hasil uang yang diperoleh saksi Ira. Saksi Ira melakukan hal 

tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. 

Sebelumnya, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 

269/Pid.B/2009/PN.Cbn. tanggal 26 Oktober 2009 memutuskan bahwa Terdakwa 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa bebas dari dakwaan 

tersebut. Akan tetapi setelah putusan tersebut di tetapkan, Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong 

tersebut. 

Dengan memperhatikan memori kasasi dari Penuntut Umum tersebut, 

maka Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh 

Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi seperti tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut, telah melakukan kekeliruan karena pembebasannya tersebut tidak 

murni atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 

sebagaimana mestinya, atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPerlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan OrangGita Ayu Sartika Candra



31 
 

menurut ketentuan undang-undang yaitu dalam hal Majelis Hakim telah salah 

menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, pembebasan tersebut 

tidak murni karena sebenarnya alat bukti yang cukup tetapi Majelis Hakim 

tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu tidak 

menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan; 

2) Bahwa Majelis Hakim berpendapat, Pasal 2 jo Pasal 17 jo Pasal 11 UU 

PTPPO tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur selanjutnya 

tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu pula Terdakwa harus 

dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum 

unsur ini telah terbukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah 

melakukan kekeliruan karena hanya mempertimbangkan sebagian keterangan 

saksi lalu menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa dan saksi 

Neneng yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing) 

yang selalu berubah-ubah. Sementara itu, keterangan BAPAS, yang 

menyatakan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami serta apa yang 

diamatinya terhadap Terdakwa tidak dipetimbangkan sama sekali padahal 

keterangan dan hasil penelitian yang dituangkannya dalam laporan tersebut 

telah dibuat dengan sebenarnya dan merupakan fakta yang sebenarnya, masih 

murni dan belum terkontaminasi dengan kepentingan apapun dan dari 

siapapun, yang ternyata sesuai dengan keterangan saksi Ira dan Berita Acara 

Pemeriksaan Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri di awal 

persidangan, yang membenarkan dakwaan, sehingga melahirkan alat bukti 

petunjuk; 
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3) Bahwa keterangan saksi Neneng yang berubah-ubah dan mengandung banyak 

kejanggalan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, 

keterangannya yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri dan hanya berdiri 

sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lain tersebut di terima oleh 

Majelis Hakim dan diangkat sebagai fakta persidangan begitu pula terhadap 

keterangan Terdakwa. 

Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum dapat 

membuktikan putusan bebas dari Majelis Hakim yang merupakan putusan bebas 

tidak murni. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 

2010, Terdakwa  dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 jo Pasal 17 jo Pasal 11 

UU PTPPO. 

Pasal 2 UU PTTPO menegaskan bahwa: 

(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 Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00. (Enam ratus juta rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 17 UU PTTPO menambahi bahwa: 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Serta yang terakhir Pasal 11 UU PTTPO berbunyi: 

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, dan Pasal 6. 

 
Dari definisi Pasal-Pasal tersebut dapat diambil unsur-unsur perdagangan 

orang yang dilakukan oleh anak dalam kasus tersebut ialah adalah: 

a) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang. 

Terdakwa menawari pekerjaan, serta mengajak saksi Euis dan saksi Ira 

tinggal di rumah saksi Neneng untuk melayani tamu laki-laki 

melakukan hubungan badan. 

b) Dilakukan 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. 

Memberikan upah/bayaran terhadap saksi Euis senilai Rp 300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah) dengan iming-iming mendapatkan tambahan 

apabila saksi Euis mau meminta lebih. 

Memberikan upah terhadap saksi Ira apabila mau menemai tamu 

tersebut. 

c) Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut. 
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Memperkerjakan saksi Euis dan saksi Ira sebagai pekerja seks dengan 

melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan demi mendapatkan 

keuntungan bagi pelaku tersebut. 

d) Di wilayah negara Republik Indonesia. 

Bertempat di Kampung Kranggan RT.08/05 Desa Puspasari, 

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

e) Dilakukan terhadap anak. 

Kategori anak di dalam perundang-undangan ialah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan sejak dalam kandungan. Saksi Ira 

merupakan anak yang berumur 15 (lima belas) tahun. 

f) Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana perdagangan orang. 

Terdakwa dengan saksi Neneng merencanakan dan melakukan 

permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan orang. 

Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid.Sus/2010, menyatakan bahwa 

Terdakwa telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 17 jo Pasal 11 UU PTPPO dengan 

ketentuan dalam Pasal 11 UU PTPPO yang berisi mengenai permufakatan jahat 

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dipidana dengan 

ancaman pidana yang sama sebagai pelaku salah satunya Pasal 2 UU PTPPO 

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

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
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dan karena dilakukan terhadap korban anak, maka sesuai Pasal 17 UU PTPPO 

ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam putusan Mahkamah Agung 

tersebut, Terdakwa dikenai hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 

denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) 

bulan. 

Unsur-unsur dalam Pasal 2 jo Pasal 17 jo Pasal 11 UU PTPPO tersebut 

memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (dan saksi Neneng yang 

diadili dalam persidangan terpisah) karena telah terbukti merencanakan atau 

melakukan permufakatan jahat memperdagangkan orang dengan cara merekrut 

dan mengakibatkan terekspoitasi seorang anak dibawah umur. Meskipun 

Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut karena Terdakwa 

hanyalah bertugas untuk mencari korban kepada sedangkan saksi Neneng, tetapi 

dalam Pasal 10 UU PTPPO menegaskan bahwa seseorang yang membantu 

melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana sama dengan salah satunya 

Pasal 2 UU tersebut. Sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi pidana dalam pasal 

tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur didalamnya. 

 

2.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pid.A/2011/ 

PN.Sby, tanggal 27 September 2011 

Praktek perdagangan orang yang pelaku dan korbannya anak adalah 

Zharita Wulandari yaitu bocah berumur 12 (dua belas) tahun. Pada hari Kamis 

tanggal 21 Juli 2011 pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah melakukan tindak pidana 
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perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak yang berumur 16 (enam belas) 

tahun yaitu saksi Ayu Oktavia Putri. Terdakwa yang tinggal di Kupang Gunung 

Jaya Surabaya diketahui telah menjual seorang anak kelas 3 SMP yang menjadi 

temannya dengan menentukan tarif  Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi 

Ayu mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 

Awalnya ada seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa yaitu Brian 

(belum diketahui identitasnya) yang meminta mencarikan gadis untuk dibooking. 

Kemudian Terdakwa menawarkan dengan cara menelpon saksi Ayu untuk 

memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin membooking saksi Ayu. 

Terdakwa mengatakan sangat membutuhkan uang untuk membayar iuran SPP 

sekolah, karena merasa kasihan terhadap Terdakwa maka saksi Ayu pun bersedia 

atas tawarannya tersebut. Setelah menyepakati tarif dan tempat, lalu Terdakwa 

menjemput saksi Ayu dirumahnya dengan menggunakan becak lalu menunggu 

dirumah Terdakwa. Kemudian Brian datang kerumah Terdakwa dengan 

menggunakan taksi kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Ayu ke hotel 

bersama Brian dengan menggunakan taksi tersebut. Sesampainya di hotel Brian 

memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Tak lama 

setelah keluar dari hotel, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dengan barang bukti 

uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku jaket Terdakwa. 

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 153/Pid.A/2011/PN.Sby, 

Hakim memutuskan bahwa pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa telah 

melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi sebagai berikut: 
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Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Unsur-unsur dalam Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut: 

a) Setiap orang, 

Yang dimaksud setiap orang ialah manusia yang mampu bertanggung 

jawab atas perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa karena telah 

melakukan tindak pidana; 

Di kasus ini yang menjadi Terdakwa adalah Zharita Wulandari yang 

melakukan tindak pidana perdagangan orang; 

b) Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, 

Merupakan unsur yang bersifat alternatif dapat terpenuhi meskipun 

hanya terdapat salah satu dari kedua hal tersebut yaitu dalam kasus 

mengeksploitasi seksual anak. Saksi Ayu merupakan siswa SMP yang 

masih berumur 16 (enam belas) tahun telah menjadi korban eksploitasi 

seksual. Terdakwa menawarkan saksi Ayu bahwa ada seorang laki-laki 

yang bernama Brian meminta untuk membookingnya; 

Pengertian eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ 

tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban, mendapatkan 

keuntungan (Bab I Pasal 1 angka 8 UU PTPPO); 

Berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dipersidangan bahwa benar pada 

hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011, Terdakwa telah menelpon saksi Ayu 

untuk menawari akan ada bookingan dengan tarif Rp 500.000,00; 
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Saksi Ayu setuju dan selanjutnya mereka bertiga (Terdakwa, saksi Ayu 

dan Brian yaitu laki-laki yang membooking) pergi menuju hotel untuk 

check in; 

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut meskipun tidak terungkap 

dengan jelas adanya transaksi untuk melakukan hubungan seksual 

dengan imbalan uang, namun dengan dengan adanya fakta bahwa 

Terdakwa telah memberitahu kepada saksi Ayu tentang adanya 

bookingan dengan tarif Rp 500.000,00, kata-kata bookingan tersebut 

adalah kesediaan saksi Ayu untuk melayani Brian yaitu laki-laki yang 

memesannya guna melakukan hubungan seksual, pertimbangan tersebut 

juga didasarkan fakta bahwa saksi Ayu dan Brian tersebut selanjutnya 

check in dikamar hotel; 

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa usia saksi Ayu 

pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum 

pernah kawin serta tergolong dalam pengukuhan anak. 

c) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  

Merupakan tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan. Unsur ini juga 

bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur perbuatan yang 

dilarang yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan 

maksud untuk menguntungkan orang lain telah dilakukan oleh 

Terdakwa, maka telah terpenuhi unsur ketiga ini. Berdasarkan kasus ini 

Terdakwa menelpon saksi Ayu untuk memberitahukan dan 

menawarkan bahwa akan ada bookingan serta dari hasil bookingan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPerlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan OrangGita Ayu Sartika Candra



39 
 

tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) dengan rencana membagi hasilnya setengah untuk 

Terdakwa dan setengahnya untuk saksi Ayu. Sehingga dalam kasus ini, 

Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam melakukan tindak 

pidana perdagangan orang ini yaitu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

Mengenai putusan Hakim No. 153/Pid.A/2011/PN.Sby tersebut, meskipun 

hakim menetapkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dengan ancaman pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). Akan tetapi tidak memberikan sanksi pidana dan hanya 

memberikan sanksi tindakan dengan menyatakan dikembalikan kepada orang tua 

untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan dengan pertimbangan bahwa anak 

sebagaimana dituangkan dalam Konsiderans Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak disebutkan ciri dan sifat khusus, serta menentukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertimbangan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 

Konsiderans tersebut sangat sesuai dan selaras dengan asas pemidanaan bukan 

semata-mata sebagai pembalasan dendam negara terhadap pelaku tindak pidana 

namun juga berupa pembinaan bagi terpidana. Asas-asas tersebut diterapkan 

terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah anak 

berusia 12 (dua belas) tahun yang masih memerlukan pengawasan dan pembinaan 

serta pendidikan yang lebih baik dari instansi formal yaitu sekolah maupun 
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pendidikan di dalam keluarga, maka atas dasar tersebut, Pengadilan berpendapat 

bahwa putusan yang akan dijatuhkan tersebut lebih tepat apabila berupa tindakan. 

Pertimbangan Pengadilan tersebut didasarkan pada pemikiran demi kepentingan 

anak sebagai generasi penerus yang apabila dijatuhi putusan berupa pemidanaan 

belum tentu menjamin terwujudnya pembinaan dan perlindungan anak dalam 

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
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