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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana perdagangan 

orang menurut putusan hakim yang terdapat dalam Putusan Mahkamah 

Agung No. 140K/Pid.Sus/2010 menyatakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 

17 jo Pasal 11 UU PTPPO dan diancam pidana. Sedangkan dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 153/Pid.A/2011/PN.Sby hakim 

menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 88 Undang-undang Perlindungan 

Anak tetapi hanya diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua 

untuk dibina dan dididik. 

4.1.2 Penerapan sanksi dalam penjatuhan pidana anak pelaku tindak pidana 

perdagangan orang terhadap kedua putusan hakim tersebut berbeda 

karena dalam putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid.Sus/2010 anak 

dijatuhi sanksi pidana yang bertolak belakang dengan ketentuan dalam 

Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

sanksi pidana merupakan ultimum remedium.  Apabila asas ultimum 

remedium dihilangkan sedangkan pada kenyataannya anak pelaku tindak 

pidana perdagangan orang sangat banyak maka akan menjadikan 

narapidana anak semakin banyak dan hal tersebut sangat merugikan 

negara dan anak itu sendiri. Sehingga perlu menerapkan sanksi yang 

tepat sesuai kasus dengan mempertimbangkan alasan-alasannya. 
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4.2. Saran 

4.2.1 Para aparat penegak hukum hendaknya lebih melihat kasus sehingga dapat 

menjatuhkan sanksi sesuai dengan pertimbangan mengenai 

pertanggungangjawaban pidana anak dan jenis-jenis sanksi yang tepat 

diterapkan dengan melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau 

meringankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut karena anak 

merupakan generasi penerus bangsa, maka perlindungan terhadap hak-hak 

anak perlu diperhatikan. Meskipun anak telah melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun anak memerlukan 

kesempatan untuk memperbaiki perilaku tersebut tanpa dilakukan pidana 

penjara yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak 

sehingga diharapkan pemberian sanksi dilihat dengan mendapatkan 

pembinaan, pengawasan dan pendidikan. 

4.2.2 Pemerintah dan aparat keamanan, lembaga pendidikan dan masyarakat 

diharapkan agar dapat meningkatkan upaya yang bersifat preventif untuk 

mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang 

dengan cara peningkatan kinerja dan pemahaman Kepolisian terhadap 

kasus yang sedang ditangani apakah layak untuk diajukan ke tahap 

selanjutnya ataukah memilih keadilan restoratif yaitu diupayakan untuk 

dilakukan mediasi, peningkatan kualitas pendidikan bagi anak tanpa 

terkecuali dari lembaga formal maupun informal, dan meningkatkan 

sosialisasi undang-undang dan kesadaran hukum kepada masyarakat. 
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