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Judul Sknpsi : T A N G G U N G J A W A B P E L A K U T I N D A K PIDANA 
P E R D A G A N G A N ANAK S E B A G A I P E K E R J A 
S E K S M E N U R U T UNDANG-UNDANG NOMOR 23 
T A H U N 2002 T E N T A N G P E R L I N D U N G A N A N A K 

Penulis : Pembimbing : 

V E N N Y A V I O L I T A Hj . F A T I M A H Z U H R O , S H . C N . M H 

A B S T R A K 

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku tindak pidana perdagangan 
anak ( sebagai pekerja seks ) menurut Undang-undang No. 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan KPAID Kota 
Palembang terhadap korban perdagangan anak ? 

Selaras dengan latar belakang dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka 
jenis penelitian >ang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan 
didukung oleh data >Tjridis sosiologis. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 
1. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilakukan 

dengan cara pengkajian terhadap buku dan literatur yang ada kaitannya 
dengan penulisan skripsi ini. 

2. Penelitian lapanean untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara 
mewawancarai pihak KPAID Kota Palembang. 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
dan saran sebagai berikut: 

1. Tanggungjawab pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
adalah: 
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a. Bagi pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) (Menurut Pasal 81, Pasal 82, Pasal 
83). 

b. Bagi pelaku pidana dijatuhkan hukuman pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Menurut Pasal 88). 

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) adalah : 

a. Menerima pengaduan masyarakat. 
b. Melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada 

anak. 
c. Pemantauan evaluasi terhadap kasus perdagangan anak. 
d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak . 
e. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan 

kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Dalam mewujudkan tujuan nasionai sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, 

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas adanya 

konsep yang menjadi dasar dalam melindungi umat manusia baik Indonesia 

maupun dunia intemasional. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh 

ketaqwaan dan rasa tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia itu 

sendiri, manusia pada mulanya dilahirkan seorang diri namun demikian manusia 

pun harus hidup bermasyarakat. 

Manusia yang diberikan kelebihan dari makhluk-makhluk lain yakni akal, 

selain itu oleh penciptanya di anugerahi hak asasi yang hakiki untuk menjamin 

keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta kehormatan 
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lingkungannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat 

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

dilindungi dan dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi 

atau dirampas oleh siapapun. 

Selain hak asasi, manusia juga bersifat mempunyai kewajiban dasar antara 

manusia yang satu terhadap manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Sosok manusia yang dipandang perlu untuk dilindungi yaitu anak, dalam 

pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, 

tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kchidupan, seperti halnya 

agama, hukum, dan sosiologi. 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, caion-caion pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 

jasmani, dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah 

matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saalnya 

menggantikan generasi terdahulu. 
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bemegara dan bermasyarakat. 

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam 

ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum 

merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan 

demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

memperhatikan dampaknya terhadap iingkungan maupun diri anak itu sendiri, 

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab, bermanfaat 

dan mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan 

anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal yang 

lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak 

Arif Gosita, Masalah perlindungan anak, Akademi Pressindo, Jakarta. 1989, him. 35. 



4 

terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan 

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa : 

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh. dan 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi". 

Adapun kasus-kasus yang sering terjadi pada anak seperti diskriminasi, 

kekerasan, perdagangan anak banyak dilakukan oleh orang tua, masyarakat, 

teman anak itu sendiri. Bahkan kasus perdagangan anak yang sedang banyak 

diperbincangkan di media massa saat ini adalah, mucikari cilik (siswi SMP) yang 

menjual 7 (tujuh) temannya ke lelaki hidung belang di Surabaya. 

Sampai saat ini kasus-kasus seperti itu masih saja terulang kembali. belum 

ada tindak lanjut bagi pelaku tindak pidana terhadap anak. Dalam hal ini anaklah 

yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. 

Masalah perdagangan anak untuk kepentingan pelacuran merupakan 

masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global 

menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhwatirkan. Bahkan 

masalah perdagangan anak (dan juga perempuan) merupakan bentuk kejahatan 

terorganisasi terbesar nomor tiga di dunia setelah perdagangan obat dan 

perdagangan senjata. 
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Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002 

menentukan : 

"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, berkewa-jiban 

dan bertanggun^awab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."̂ * 

Adapun tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) 

Kota Palembang dalam menangani kasus-kasus seperti ini tercantum dalam Pasal 

76 UU. No. 23 Tahun 2002 yakni : 

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan 

data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 

penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraanperlindungan anak, memberikan laporan, saran, 

masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka 

perlindungan anak. 

Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota 

masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam 

situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap 

dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. 

Maidin Gultom, Tentang ianggung/awabperlindungan anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, 
him. 38. 
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Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang 

dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, 

karena perlindungan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan 

perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan 

kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. 

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak 

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam peyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 25 UU No.23 Tahun 2002). Kewajiban dan 

tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur 

dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu : (l)a. Mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan melindungi anak. 

Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau 

karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, 

maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis pada kesempatan ini 

merasa tertank untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah 

pengadilan anak. Untuk itu, maka penulis akan mengangkat sebuah judul : 
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" T A N G G U N G J A W A B P E L A K U T I N D A K PIDANA 

P E R D A G A N G A N A N A K S E B A G A I P E K E R J A S E K S M E N U R U T 

UU. NO. 23 T A H U N 2002". 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian yang telah penuHs 

kemukakan diatas serta untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka 

penulis membatasi permasalahan, dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang 

akan dibahas dititik beratkan pada tanggungjawab pelaku tindak pidana terhadap 

perdagangan anak sebagai pekerja seks menurut UU No.23 Tahun 2002. 

sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggun^awab pelaku tindak pidana terhadap perdagangan 

anak sebagai pekerja seks menurut UU No.23 Tahun 2002 ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang terhadap 

korban perdagangan anak ? 

C. Ruang Lingkup dan Tnjuan 

Adapun uraian-uraian diatas maka ruang lingkup dan tujuan pada 

pemilihan judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku tindak pidana 

terhadap perdagangan anak sebagai pekerja seks menurut UU No.23 

Tahun 2002. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan 

oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Palembang 

terhadap korban perdagangan anak. 

3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

D. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif didukung oleh metode yuridis 

sosiologis, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dskriftif yaitu metode yang melahirkan segala usaha dan pemecahan 

masalah yang didasarkan pada data yang ada, untuk mendapatkan data tersebut 

dilakukan melalui: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitiaan kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

sekunder dengan mengkaji bahan-bahan tertulis yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yang 

dilakukan secara langsung dilapangan yaitu di Komisi Pengawasan dan 

Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Palembang. Teknik 

pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara kwalitatif dan 
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kwantitatif terhadap data yang didapat dilapangan, Untuk selanjutnya 

dikontruksikan dalam suatu kesimpulan. 



B A B I I 

TINJAUAN P U S T A K A 

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak 

Dalam mcmpelajari suatu tindak pidana tidak hanya menyoroti dari 

satu segi saja. tetapi dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi dasar 

dan sumber hukum pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana yang berupa 

pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana itu sendiri. 

Pada dasarnya jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP pidana 

pokok dan pidana tambahan, yaitu : 

A. Pidana Pokok, yang terdiri dari : 

1. Pidana mati 

2. Pidana Penjara 

3. Pidana Kurungan 

4. Pidana Denda, dan 

5. Pidana Tutupan 

B. Pidana Tambahan, yang terdiri dari : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 

3. Pengumuman putusan hakim 

10 
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Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan 

sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus 

dalam sistem pemidanaan. 

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang 

berwujud pengurungan atau pun perampasan kemerdekaan seseorang. 

Mengenai lamanya ancaman penjatuhan pidana penjara ini ditentukan 

dalam Pasal 12 KUHP yang dinyatakan bahwa : 

(1) Lamanya pidana penjara itu boleh seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan 
paling lama lima belas tahun. 

(3) Pidana penjara selam waktu tertentu ini boleh dijatuhkan selama 20 
(dua puluh) tahun dalam hal kejahatan tertentu dan oleh hakim boleh 
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara 
selama waktu tertentu, begitu pula batas lima belas tahun dapat 
dilampaui dalam hal karena ada perbarengan atau pengulangan. 

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu itu sekali-sekali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. 

Pidana kurungan juga merupakan perampasan kemerdekaan 

seseorang karena pelaksanaan pidana kurungan dilaksanakan dalam 

penjara. Dalam urutan pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 

KUHP memang pidana kurungan ditempatkan di bawah sesudah pidana 

penjara. 

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara apabila 

dilihat dari peraturan, karena ancaman maksimum pidana kurungan jauh 

lebih pendek bila dibandingkan dengan maksimum ancaman pidana 
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penjara, maksimum ancaman pidana kurungan selama-lamanya satu 

tahun. 

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, 

sebagaimana telah ditentukan dalam putusan hakim yang dibebankan 

kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah 

dilakukannya. Ancaman pidana denda oleh pembuat undang-undang 

hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi 

ditentukannya hanya batas minimumnya. 

Menurut aturan hukum kodifikasi hukum pidana mengenai pidana 

tembahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai 

dengan kata "tambahan" yang diletakkan dibelakang kata pidana, maka 

pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan disamping pidana utama atau 

pidana pokok. 

1. Tentang Pencabutan Hak-hak Tertentu 

Pidana tambahan pencabutan hak oleh undang-undang hukum 

pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa 

hak tertentu saja. Pencabutan hak-hak itu tidak dengan sendirinya 

karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu ruas 

putusan hakim dan tidak untuk selama-lamanya. 

2. Tentang Perampasan Barang-barang Tertentu 
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Pidana tambahan terhadap terampasan barang-barang terentu 

termasuk barang milik terpidana, merupakan pengurangan harla 

kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya 

terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan 

dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan 

terpidana menjadi berkurang. 

3. Tentang Pengumuman Keputusan Hakim 

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi objek 

kejahatan, terpidana dapat dikenai tambahan pengumuman putusan 

hakim. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim ini, di 

Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan 

Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan 

diucapkan oleh Ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa 

dan memutuskan perkara itu serta Penuntut Umum pada Pengadilan 

Negeri dan Penasihat. 

Perdagangan manusia di Indonesia sudah terjadi sejak awal tahun 

2000-an yang juga dipicu oleh ditempatkannya Indonesia sebagai salah 

satu negara urutan ketiga, sebagai suatu negara yang memiliki 

persoalan besar menyangkut perdagangan manusia. 

Dalam tindak pidana perdagangan anak. dan telah diundangkannya 

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembcrantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, rumusan tentang kejahatan perdagangan 
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orang yang terdapat dalam Undang-undang ini telah menjadi rujukan 

utama, yakni Pasal I angka 1 menyebulkan : 

"Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan. penggunaan kekerasan, pencuiikan. 
penyekapan, pemalsuan, penipuan. penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
renlan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". 

Oleh sebab itulah istilah perdagangan manusia, perdagangan 

perempuan dan perdagangan anak tampaknya sudah menjadi suatu istilah 

yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tampaknya hampir setiap hari 

istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak ataupun 

elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi saat ini. 

Hal ini juga yang mengakibatkan semakin banyaknya suatu tindak 

pidana atau peristiwa pidana ( Strajbaar feit). Strajbaar feit adalah suatu 

pelanggaran norma atau gangguan pada tertib hukum yang dengan sengaja 

atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan 

hukuman oleh pelaku tersebut adalah perlu demi tcrpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum contoh tentang pembunuhan 

berencana atau tidak berencana. 

Sehingga Strajbaar feit disini adalah : kelakuan yang diancam 

dengan pidana, yang ersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan 

suatu penjelasan mengenai apa yang sebenamya dimaksud dengan 

perkataan Starfhaarfeit tersebut. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa 

Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau peristiwa pidana, 

sedangkan strafbaar itu sendiri berarti dapat dihukum sehingga secrera 

harfiah strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai "Sebagian dari suatu 

kenyataan atau peristiwa pidana yang dapat dihukum " yang sudah tentu 

tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat 

dihukum itu sebenamya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 

Oleh karena pembentuk undang-undang kita tidak memberikan 

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenamya telah ia maksudkan 

dengan perkataan strafbaarfeit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai 

pendapat tentang apa sebenamya yang dimaksud dengan strafbaarfeit 

tersebut. 

Dalam bukunya Roeslan Saleh berpendapat, suatu mmusan yang 

bersifat umum dari strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada 

suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu 

dan dianggap sebagai perilaku yang hams ditiadakan oleh hukum pidana 

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
1984. him. 172. 
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dengan menggunakan sasaran-sasaran yang bersifat memaksa yang 

terdapatnya didalamnya.''* 

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Roeslan Saleh bahwa telah 

merumuskan strafbaarfeit itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman 

terhadap hak-hak orang lain. Merumuskan strafbaarfeit secara teoristis 

sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 

yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi tcrpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

Perumusan Roeslan Saleh tersebut menunjukan unsur-unsur tindak 

pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia 
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum 
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu 

bertanggungjawab 
e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.** 

Kemudian selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Bambang 

Waluyo menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan 

'*' Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Bam, 
Jakarta, 1983. him. 83. 

^' Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Bam, 
Jakarta, 1983, him. 94. 
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ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut^ * 

Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja 

dalam pada itu diingat larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 

tersebut. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan 

yang erat, oleh karena di antara kejadian dan orang yang menimbulkan 

kejadian itu ada hubungan yang erat pula. 

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang 

dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang 

ditimbulkan olehnya justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu 

maka dipakailah kata perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang 

menunjuk kepada dua keadaan konkrit "Pertama adanya kejadian yang 

tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulakan 

kejadian itu". ̂ * 

Suatu penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme 

bekerjanya aparatur penegak hukum pidana mulai dari proses 

'''Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta , 2000, him. 43. 
' ' P.A.F Lamintang, Kejahatan yang Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma 

Kepatuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 55 
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penyelidikan dan penyidik, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan 

atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga 

pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum 

acara pidana. 

Atas dasar yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu dugunakan istilah 

peristiwa sebagaimana halnya dalam pasal 14 Ayat (1) Undang-undang 

Dasar Sementara dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab 

peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada 

suatu kejadian yang tertentu saja seperti matinya orang, 

Faktor- faktor yang dapat menyebabkan terulangnya kasus-kasus 

serupa yang terjadi pada anak yaitu karena ketentuan sanksi pidana yang 

mengatur tentang tindak pidana terhadap anak belum berjalan secara 

efektif dan sempuma. Sehingga orang yang melakukan tindak pidana 

terhadap anak sampai saat ini mengalami peningkatan. Oleh karena itu 

dapat menjadikan anak atau generasi muda mengalami kekurangan 

mental, kondisi pertumbuhan fisik menjadi terganggu dan sampai 

berakibat sangat fatal seperti cacat fisik, sehingga menimbulkan rasa tidak 

percaya diri pada diri anak tersebut, serta hancumya masa depan yang 

telah dicita-citakan. 
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Hal mendasar seperti inilah yang membuat hancumya generasi 

muda sekarang. Ada juga unsur-unsur yang berbeda dalam internal atau 

ekstemal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak. 

Unsur-unsur intemal dan ekstemal yang ada pada anak yakni sebagai 

berikut: 

1. Unsur Intemal pada diri anak 

a. Subjek hukum sebagai seorang manusia atau anak juga 

digolongkan sebagai manusia yang terikat dalam ketentuan-

ketentuan yang dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan 

orang yang belum dewasa yaitu seorang yang berada dalam 

perwalian, orang-orang yang tidak mampu melakukan perbuatan 

hukum. 

b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak juga mempunyai 

hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa 

yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam 

melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam 

posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan 

atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau untuk dapat 

disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk dapat 

disebut dengan subjek hukum yang normal. 

2. Unsur ekstemal pada diri anak 
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a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum dapat 

memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang 

tidak mampu untik berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh 

peraturan-peraturan hukum itu sendiri. 

b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah untuk 

timbul dari Undang-undang Dasar 1945 atau perundang-undangan. 

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan 

perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan 

peradilan khusus yang memproses tentang perkara anak. 

Peradilan Pidana Anak, diselenggarakan dengan memperhatikan 

kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena : 

a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang 
landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 

b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, 
maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, 
berkembang secara wajar. 

c. Bahwa didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami 
hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. 

d. Anak belum mampu memelihara dirinya. 
e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat 

dilaksanakannya dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan 
anak terjamin. 

Adapun Tindak Pidana Perdagangan orang yang berat, meliputi: 

I . Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan 

secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau 

dimana seseorang dimintai secara paksa melakukan suatu 

tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun. 
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2. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau 

mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memeberikan 

pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk 

tujuan penghambaan, penjeratan utang atau perbudakan. 

B. Pengertian Anak 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 dijelaskan bahwa : 

" Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. " 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : 

" Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pemah kawin 

Sedangkan menumt pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah ; 

" Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pemah menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 

Jadi, dari berbagai definisi yang didapat hal yang membedakan 

antara anak dan dewasa hanya umur saja. Sebenamya yang 

mendefenisikan anak atau yang belum dewasa itu menjadi begitu rancu 
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ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang, dalam 

peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda. 

Selain itu dalam Undang-undang sebenamya masih banyak 

ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Sehingga 

diharapkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dapat menjadi 

landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung 

jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun pertimbangan lain bahwa perlindungan anak mempakan 

bagian dari kegiatan pembangunan nasionai dan khususnya dalam 

meningkatkan kehidupan berbangsa dan bemegara. Orang tua, keluarga, 

dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta 

yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum. 

Dengan demikian pada dasamya anak hams dilindungi karena anak 

mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap selumh 

penyelenggara Perlindungan Anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. 

Sudah tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang 

berbeda dimana secara keselumhan, satu sama lain saling terkait di bawah 

pengertian Perlindungan sebagai payungnya. 

Dapat disimpulkan anak hams dilindungi baik diwilayah domestic 

maupun public, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari 

wilayah domestic, beberapa banyak anak yang mengalami tindak 
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kekerasan dari orang tuanya sendiri yang menjadikan hal itu sebagai alat 

untuk mendidik sehingga dianggap suatu kewajaran semata. 

Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga anak yang 

mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Contohnya di sekolah 

mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang seyogyanya sekolah 

adalah tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat 

untuk menjunjung kedisiplinan. 

Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan 

tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara harus 

memfasilitasi kebutuhan anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan 

dan pengasuhan altematif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk 

sarana dan prasarana seringkali melakukan sebaliknya. 

Dari sini dapat kita lihat bahwa anak belum lagi menjadi 

pertimbangan utama dalam mewujudkan perlindungan karena anak belum 

dilihat sebagai subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimanapun fungsi 

dan peran mereka sebagai Penyelenggara Perlindungan Anak. Hal ini 

disebabkan pemahaman ataupun perspektif Anak yang belum baik dan 

memahami siapa anak. 

Kendati kita sudah memiliki Undang-undang, Instrumen 

Intemasional yaitu Konvensi Hak Anak sudah diratifikasi sejak tahun 

1990 yang membuat kita terikat secara cultural yang kurang berwawasan 

anak jauh lebih mendominasi. 
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Empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan 

tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak belum dipahami secara benar yaitu : 

1. Non Diskriminasi 

2. Kepentingan terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak 

Keempat hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari 

seluruh Penyelenggara Perlindungan Anak dalam memberikan pemenuhan 

Hak-hak mereka. Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi 

terhadap anak akan menjadi langgeng. 

Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain 

dari pemajuan hak anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak secara 

maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam 

melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan 

anak. 

Berdasarkan pengertian-pengertian anak di atas secara garis besar 

pengertian anak menurut undang-undang adalah bagian dari generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan 

dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
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Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 s.d 18 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal ini penting 

untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban anak. 

C. Hak dan Kewajiban Anak 

Dalam dunia Hukum perkataan orang (persoon) berarti pembawa 

hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut 

sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, 

manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu 

tindakan hukum. 

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat 

dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, dan seorang anak 

yang masih dalam kandimgan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa 

hak. 

Walaupun menurut hukum setiap orang tiada terkecuali dapat 

memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang 

diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-hak itu. 

Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seorang 

untuk menimbulkan hak dan kewajibannya.^* 

' C.S.T Kansil, Penganlar Ilmu Hukum dan Tola Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1989. him. 117 
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Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Hak dan Kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 s.d 18, 

yaitu : 

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya . 
4. Hak untuk diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat apabila orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan anak sehingga anak tersebut terlantar. 

5. Hak untuk mengetahui orang tuanya. 
6. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial. 
7. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 
8. Hak untik menyatakan dan didengar pendapatnya. 
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul 

dengan anak yang sebaya. 
10. Hak untuk memperoleh rehabilitasi. 
11. Bantuan sosial khusus untuk anak yang menyandang cacat. 
12. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan itu, maka berhak 
mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, 
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 
kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan 
perlakuan salah lainnya. 

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik, perliatan dalam rangka bersenjata, 
perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa 
yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam 
peperangan. 

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 

15. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

memperoleh perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum. 
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membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan 
anak. 

17. Hak untuk memperoleh bantuan hukum apabila anak menjadi 
korban atau sebagai pelaku tindak pidana. 

18. Hak untuk dirahasiakan apabila anak menjadi korban atau 
pelaku kekerasan seksual. 

Mengenai kewajiban anak sebagaimana diatur dalam pasal 19 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Setiap anak berkewajian untuk : 

1. Menghormati orang tua, wali dan guru. 
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. 
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. 
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 

sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan 

dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 

UU tersebut menentukan : 

" Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 
maupun sosial. Usaha keejahteraan anak adalah usaha 
kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya 
kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. " 

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap 

generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari 

perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak 
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bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang 

sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku nak yang 

dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan perilaku-

perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. 

Sehubungan dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penulisan ini adalah antara lain karena ingin 

mngemukakan dan mengumpulkan beberapa pandangan yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban anak yang hingga saat ini 

masih belum memuaskan, agar hak dan kewajiban anak sesuai 

dngan Pancasiia, dan Undang-undang Dasar 1945. 

Berdasarkan rumusan dalam Undang-undang di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak dan kewajiban anak hams 

terpenuhi karena hal-hal tersebut sangat dibutuhkan oleh anak 

sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam diri anak 

tersebut juga dapat terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera sebagai penerus cita-cita bangsa 

Indonesia. 

D. PerlinduDgan Hukum Terhadap Anak Vang Dipekerjakan 

Perlindungan terhadap anak, pengusaha dilarang 

mempekerjakan anak kecuali bagi anak yang bemmur antara 13 (tiga 

belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk : 
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1. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganngu 

perkermbangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial 

(Pasal 68 dan 69 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003). 

2. Untuk mengembangkan bakat dan minat. 

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi 

syarat: 

a. Di bawah pengawasan langsung orang tua/wali. 

b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari. 

c. Kondisi dan Iingkungan kerja tidak mengganggu 

perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu 

sekolah (Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003). 

3. Khusus bagi anak yang berusia minimum 14 taahun, untuk 

pekerj aan yang merupakan bagian dari kurikulum 

pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

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

(HAM), dalam Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap 

pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu 
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pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental 

sosialnya. 

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, 

kecuali bagi pengusaha yang mempekerjakan keluarganya, harus 

memenuhi persyaratan berkut i n i : 

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali. 
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. 
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam. 
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu 

sekolah. 
e. Keselamatan dan kesehatan kerja. 
f. Adanya hubungan kerja yang jelas. 
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *̂ 

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan tersebut 

di atas dikenakan sanksi pidana kejahatan berupa penjara aling singkat 

l(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling 

banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (Pasal 185 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003). 

Menurut Bambang Waluyo. Beliau memberikan batasan tentang 

tindak pidana adalah : 

' Maidin Gultom, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, him. 87. 



31 

"Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan 

subjek tindak pidana. " 

Selanjutnya juga menerangkan bahwa, ketentuan pidana adalah 

kelakuan yang diancam dengan pidana,yang bersifat melawan hukum, 

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggungjawab. 

Dalam bukunya Roeslan Saleh juga merumuskan : Ketentuan 

pidana sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang 

dan dilakukan dengan kesalahan.'** 

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81, Pasal 

82, Pasal 83, dan Pasal 88 yakni : 

Pasal 81 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah. 

' Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him. 54. 

"'Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung/awaban Pidana, Aksara Baru, 
Jakarta, 1983. him. 22 
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(2) Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan 
atau membujuk anak melakukan persetuuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 

Pasal 82 

" Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta. 

Pasal 83 

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)". 

Pasal 88 

" Setiap orang yang dengan ssengaja mengeksploitasi ekonomi atau 
seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling anyak Rp. 200 juta". 

Menyimak pasal demi pasal yang telah diuraikan di atas, maka 
kesimpulan dititik beratkan pada suatu perbuatan yang dilakukan dan 
diancam dengan pidana ditujukan pada perbuatannya yaitu perbuatan 
melawan hukum yang patut dipidana sesuai dengan kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak. 

£. Pihak-pihak Yang Berkewajiban dan Bertanggungjawab 

Melindungi Anak. 
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Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 23 

Tahun 2002 menentukan : 

" Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. "'^* 

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota 

masyarakat, pemerintah sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai 

macam usaha dalam situasi dn kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut 

bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi 

kesejahteraan anak. 

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan 

yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada 

keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, 

anak menjadi sejahtera. 

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak 

bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu 

dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan 

perlindungan anak secara keseluruhan. 

"'Op.cithlm-5 



34 

Adapun para pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu : 

1. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 s.d 24 

yaitu : 

a. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab 
menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak, tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, bahasa (terdapat 
dalam pasal 21). 

b. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab 
memberikan dukungan, sarana, dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan tersebut 
misalnya berupa sekolah, rumah ibadah, balai kesehatan, 
gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat 
penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. 

c. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan 
dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan 
kewajiban orang tua, wali atau orang alain yang secara hukum 
bertanggungjawab terhadap anak. 

d. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

e. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan 
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia 
kecerdasan anak. 

2. Kewajiban dan tanngung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak terdapat dalam Pasal 25. 

Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan 

peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
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3. Kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 26 yaitu ; 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindugi. 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya. 

c. Mencegah perkawinan pada usia anak. 

4. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

diterangkan diatas, maka hal ini beralih kepada keluarganya. 

5. Dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya sebagaimana 

diterangkan diatas, maka melalui penetapan pengadilan terhadap orang 

tua anak tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa 

asuh orang tua dapat dicabut (Pasal 30). 



B A B I I I 

P E M B A H A S A N 

A. Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai 

Pekerja Seks Menurut UU No. 23 Tahun 2002. 

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki 

hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang 

dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasiia dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan 

kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang 

memiliki derajat yang sama dengan yang lain. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. 

Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 

23 Tahun 2002 : 

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mandapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". 

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak 

dari anak yang menyebutkan bahwa : 

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi". 

36 
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Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan 

terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak 

sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada 

sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan 

pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis 

seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan 

martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. 

Beberapa pendapat dari Ketua KPAID Kota Palembang yang 

sengaja dipilih penulis sebagai responden selama mengadakan penelitian 

di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota 

Palembang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adi Sangadi. 

Anak adalah merupakan sebagian dari generasi muda sebagai salah 

satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri 

dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, 

dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. "' 

Untuk memberikan pelaksanaan pembinaan dan pemberian 

perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. 

' '' Wawancara dengan Bapak Adi Sangadi, SH. Ketua KPAID Palembang. Tanggal 16 
April 2013. 
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Anak diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut 

di atas, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 

terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa ada diskriminasi.'''* 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak 

adalah : 

"Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan". 

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak, dan hak-haknya agar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi 

anak yakni berupa hukuman penjara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 

81, Pasal 82, Pasal 83,dan Pasal 88 Bab XI I Ketentuan Pidana Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni : 

Wawancara dengan Bapak Adi Sangadi, SH .Ketua KPAID Palembang, Tanggal 16 
April 2013. 
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Sebagaimana yang telah diatur pasal-pasal tersebut dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 

pemberatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. 

Kepada pelaku tindak pidana, alasan pemberatan hukuman ini karena 

tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi 

anak tersebut, maka banyak akibat dari tindak pidana tersebut dapat 

menyebabkan anak menjadi kekurangan mental, kondisi pertumbuhan 

fisik menjadi terganggu dan sampai berakibat sangat fatal, sehingga 

menimbulkan rasa tidak percaya diri anak tersebut, serta dapat 

menghancurkan masa depan anak sebagai generasi muda penerus cita-

cita bangsa. 

Hal-hal di atas merupakan alasan yang kuat untuk memperberat 

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan 

oleh orang-orang yang berkewajiban melindungi anak. 

Adapun beberapa faktor-faktor yang membuat pelaku tindak pidana 

perdagangan anak melakukan hal-hal tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan, ingin hidup mewah, dan 
karena ingin memenuhi berbagai kebutuhan hidup. 

b. Faktor sosiologis, seperti urbanisasi, struktur sosial dan lain 
sebagainya. 

c. Faktor psikologis, seperti adanya rasa ingin bebas, dendam, 
malas bekerja, histeris dan lain sebagainya. 

d. Faktor agama, seperti kurangnya ajaran tentang akhlak yang 
diberikan oleh orang tua dan lingkungannya.'^' 

' Wawancara dengan Bapak Adi Sangadi, SH. Ketua KPAID Palembang. Tanggal 16 
April 2013. 
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Bagi korban perdagangan anak ini, hubungan seks komersil yang 

dilakukan oleh wanita di bawah umur atau anak ini ada yang dilakukan 

karena secara terpaksa atau didesak oleh berbagai keadaan. 

Wanita yang di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks 

komersil disebabkan berbagai kelemahan jiwa terhadap yang dialaminya 

seperti tidak adanya kestabilan emosional, menjadi marah dan tertawa 

secara mendadak, menggunakan nama-nama samaran, menjauhkan diri 

dari Iingkungan keluarga dan kurang menghargai dirinya.. 

Sebagai faktor psikologis yang dialami oleh korban perdagangan 

anak sebagai wanita pekerja seks komersial ini pada tahun-tahun pertama 

kehidupannya yang membawa kepada perbuatan yang dapat digolongkan 

kejahatan pada masa-masa dewasanya. 

Dalam hal pembcrantasan kejahatan sosial yang dilakukan oleh 

para pelaku perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial ini harus 

dipertegas oleh pihak pemerintahan Kota Palembang, Pemerintah juga 

tidak tinggal diam dalam kasus ini. Dengan berbagai bentuk razia 

penjaringan para pelaku perdagangan anak sampai korban-korban pekerja 

seks komersil ini ditangkap dan diadili serta diberikan hukuman baik 

denda maupun kurungan penjara. 

Upaya pemerintah untuk memerangi para pelaku perdagangan anak 

sebagai pekerja seks komersial ini tidak membuahkan basil yang 
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memuaskan, karena sampai saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus 

seperti ini. 

Di Indonesia pun hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah 

menyiapkan beberapa sanksi hukum bagi para pelaku perdagangan anak 

yakni menurut: 

Pasal 81 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah. 

(2) Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan 
atau membujuk anak melakukan persetuuhan dengannya atau 
dengan orang Iain. 

Pasal 82 

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta". 

Pasal 83 
"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik 

anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)". 
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Pasal 88 

" Setiap orang yang dengan ssengaja mengeksploitasi ekonomi atau 
seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling anyak Rp. 200 juta. " 

Jika dilihat dari dasar pemberian sanksi pidana di atas, maka 

undang-undang Perlindungan Anak bersifat khusus / istimewa karena 

dalam undang-undang dalam pasal 81, Pasal 82. Pasal 83, dan Pasal 88 

BAB XII Ketentuan Pidana yakni : Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana yakni pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan 

pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda 

masing-masing sebagaiman dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. 

Sedangkan dalam KUHP bersifat umum karena dalam KUHP tidak 

ada penambahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, kecuali untuk 

pengulangan tindak pidana, maka Undang-undang Perlindungan Anak 

menitik beratkan pada sanksi pidana yang diberikan kepada orang tua 

yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. 

Acuan yang harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam 

menjatuhkan pidana dalam menentukan berat ringannya pidana yang 

tampak dalam pertimbangan yaitu : memperhatikan keadaan objektif dari 

tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan orang yang 

melakukannya memperhatikan siapa yang menjadi korban tindak pidana. 

Hakim adalah memberikan pidana seolah-olah harus lebih melihat 
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kebelakang sehingga hukuman yang diberikan seimbang dengan apa yang 

dilakukan oleh si pelaku. 

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak 

pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh orang yang berkewajiban 

melindungi anak yaitu berupa pidana penjara. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka sanksi pidana yang tepat 

bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh orang 

yang berkewajiban melindungi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 adalah terdapat dalam Bab XI I Ketetuan Pidana Pasal 81, 

Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88.. 

Karena pidana penjara memberikan pembalasan terhadap perbuatan 

yang telah dilakukannya dan memberikan penderitaan kepada terpidana 

untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan, tetapi disamping 

itu juga mempunyai tujuan lain untuk membina dan kembali menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

bemegara. 

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia Daerah (KPATD) Kota Palembang Terhadap 

Korban Perdagangan Anak. 

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan beberapa aspek-aspek 

hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi 
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Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam tindak pidana perdagangan 

anak, anak sebagai korban sangatlah dirugikan baik secara kejiwaan, fisik, 

dan mental. Seharusnya mereka mendapatkan kasih saying dari kedua 

orang tuanya dan orang-orang disekelilingnya. 

Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak mengamanahkan salah satu tugas KPAI adalah 

memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan 

perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan anak. 

Di Indonesia, perdagangan anak diatur dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 

menyebutkan : 

" Setiap Orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana paling lama 15 Tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). 

Kenyataannya, rata-rata pelaku tindak pidana perdagangan anak 

hanya dikenakan hukuman 3 sampai 5 tahun, bahkan denda pun tidak 

dikenakan. Karena hal ini lah yang menyebabkan peranan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap masih kurang efektif 

karena masih tingginya jumlah kasus tindak pidana perdagangan anak 

yang terjadi di Indonesia saat ini. 

Dalam rangka pembcrantasan perdagangan anak sebagai korban 

perdagangan anak sebagai korban pekerja seks komersial ini pemerintah 

menerapkan sanksi baik dalam bentuk perlindungan hukum yang 
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diberikan oleh KPAI dan telah diatur juga dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 

Dalam usaha melindungi perempuan dan anak Indonesia maka 

Pemerintah menerbitkan UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Perlindungan anak sendiri merupakan tugas dari KPAI, tugas dari 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, 
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan evaluasi, dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak . 

b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan 
kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Adapun tujuan dari terbentuknya suatu lembaga Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yakni: 

" Meningkatkan efekstifitas penyeenggaraan perlindungan anak 
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia, dan sejahtera". 

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak ini juga lah 

yang diharapkan mampu menjadi UU yang jelas dan menjadi landasan 

yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain 

itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari 

kegiatan pembangunan nasionai dan khususnya dalam meningkatkan 

kehidupan berbangsa dan bemegara. 
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Contoh kasus Perdagangan anak sebagai pekerja seks ini juga 

dianggap sebagai salah satu dari penyakit sosial yang ada di dalam 

masyarakat yang merupakan kejahatan oleh masyarakat, karena hal ini 

dipandang dari segi moral dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

Untuk itu diperlukan suatu kaedah hukum yang melarang 

perdagangan anak itu secara tegas dan diatur dalam hukum positif seperti 

dalam KUHP dan juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. 

Bilamana peraturan hukum yang melarang perdagangan anak 

sebagai pekerja seks komersial tidak diterapkan dengan baik, maka 

pembcrantasan korban perdagangan anak sebagai pekerja seks ini tidak 

akan berhasil. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Adi Sangadi, SH sebagai 

berikut: 

"Peraturan itu sendiri hanya sebagai legitimasi hukum saja, dan soal 
pembcrantasan prostisusi itu butuh dukungan semua pihak. Upaya yang 
paling penting dalam memberantas prostisusi adalah keseimbangan mental 
spiritual dengan tingkat kebutuhan hidup lainnya". 

Dari semua usaha tersebut di atas mempunyai tujuan yang sama 

yaitu peraturan yang dapat memberantas segala bentuk perdagangan anak 

secara efektif. Memang mengenai perdagangan anak ini di dalam KUHP 

tidak diatur secara tegas menyatakan sebagai perbuatan kejahatan. 

Dalam hal yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia 
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akan dihukum karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman penjara 

selama-lamanya 12 tahun. 

Sehubungan dengan perbuatan persetubuhan ini dalam hal anak 

dibawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP Ayat (1) 

menjelaskan : 

"Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, 
sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu 
belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata dihukum penjara selama-lamanya 
9 tahun". 

Namun demikian perbuatan tindak pidana perdagangan anak 

sebagai pekerja seks komersial ini merupakan perbuatan yang tidak baik, 

keberatan utama terhadap perbuatan pekerja seks komersial ini karena 

alasan sebagai berikut: 

1. Pelacuran ini menyebabkan penyakit kelamin 

2. Pelacuran meningkatkan kejahatan seks 

3. Pelacuran merusak generasi muda 

4. Pelacuran merusak moral 

Maraknya perdagangan anak ini juga disebabkan oleh sejumlah 

faktor. Antara lain, "Kerjasama Interpol masih sangat lemah", sehingga 

sangat mudah bagi seseorang untuk keluar masuk suatu negara tanpa 

adanya dokumen lengkap. Oleh karena itu, Ketua KPAI berharap 

kerjasama Interpol bisa lebih baik di masa mendatang. Menurut KPAI 

perdagangan manusia harus menjadi agenda Pemerintah daerah. 
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Dengan alasan ini pulalah maka perbuatan perdagangan anak 

sebagai pekerja seks komersial itu dilarang oleh pemerintah dan 

masyarakat. 

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, sehubungan 

dengan perlindungan hukum anak perempuan di bawah umur, maka 

perlindungan hukumnya adalah sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Pasal 287 Ayat (1) " Barang siapa bersetubuh dengan 
perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui atau 
harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu 
belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umumya, 
bahwa perempuan itu belum masa untuk kawin, dihukum 
penjara selama-lamanya 9 tahun". 
Pasal 287 Ayat (2) " Penuntutan hanya dilakukan kalau 
pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum 
sampai 15 tahun atau jika ada salah satu hal yang 
tersebut pada Pasal 291 dan 294 KUHP". 

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai peraturan yang melindungi anak di bawah umur yang 

dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. 

Perlindungan hukum tersebut ada yang berbentuk umum dalam 

KUHP pasal 287 Ayat (1) dan (2) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 
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P E N U T U P 

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang 

bersangkut paut dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Tanggun^awab pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

adalah: 

a. Bagi pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) (Menurut Pasal 81, Pasal 82, Pasal 
83). 

b. Bagi pelaku pidana dijatuhkan hukuman pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Menurut Pasal 88). 

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) adalah : 

a. Menerima pengaduan masyarakat. 
b. Melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada 

anak. 
c. Pemantauan evaluasi terhadap kasus perdagangan anak. 
d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak . 
e. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan 

kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

49 



50 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan para aparat penegak hukum di dalam menindak lanjuti 

pelaku tindak pidana perdagangan anak haruslah memahami sanksi 

pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, 

2. Agar para pelaku perdagangan anak dapat dihukum seberat-beratnya 

oleh hakim, karena anak yang menjadi korban dari tindak pidana 

merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. 

3. Perlu sikap yang kuat dan rasa kebersamaan penegak hukum, 

masyarakat, pemerintah, dan orang tua serta keluarga, dalam upaya 

menanggulangi tindak pidana terhadap anak. 
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