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I. PENDAHULUAN 
 

Globalisasi menjadi salah satu penyebab tidak adanya batasan lagi antar 

negara didunia untuk menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, 

sosial budaya dan berbagai aspek kehidupan dan membawa dampak negatif maupun 

positif. Globalisasi merupakan satu hal yang membawa dampak dan pengaruh bagi 

negara, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif yang ditimbulkan salah 

satunya adalah terjadinya kasus perdagangan orang di Indonesia maupun di negara 

berkembang lainnya. Perdagangan perempuan dan anak telah lama terjadi dan 

merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. 

Pada saat ini perdagangan orang menjadi perhatian yang cukup luas di Asia 

(termaksud Indonesia). Perdagangan orang sebuah kejahatan transnasional yang 

merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Maraknya perdagangan orang 

diawali dengan meningkatnya para pencari pekerja, baik laki-laki maupun 

perempuan bahkan anak-anak ikut bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri 

untuk mencari pekerjaan. Berbagai penyebab terjadinya perdagangan orang, yang 

paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersedianya lapangan kerja, 

perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi 

yang tidak berkesudahan. 

Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satu Provinsi dengan tingkat kasus 

perdagangan orang cukup tinggi setelah Provinsi Jawa Timur.  Kasus perdagangan 

orang ini harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak agar dapat 

mencegah kasus ini tidak terjadi lagi dengan melihat penerapan sanksi terhadap 

pelaku tindak perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
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2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk dari 

pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan oarang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

di Wilayah Pengadilan Negeri Mataram ? 2) bagaimana pencegahan dan 

penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang ? 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a). Untuk mengetahui penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

Wilayah Pengadilan Negeri Mataram. b) Untuk mengetahui pencegahan dan 

penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang. 

Untuk menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian 

permasalahan di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji 

dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. 
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II. PEMBAHASAN 

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram. 

Penerapan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan dari pihak yang 

diberikan wewenang oleh undang-undang mulai dari proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dilaksanakan oleh aparat 

pelaksana pidana. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak 

pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, 

penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. 

Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas beberapa jenis pidana.1 Jenis pidana 

yang dimaksud diatur dalam rumusan Pasal 10 KUHP yang dibedakan menjadi dua 

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana terdiri dari :2 a) Pidana Pokok : 1) 

Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; 5) Pidana 

tutupan. Pidana tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-

barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana 

perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan tindak 

pidana perdagangan orang, sanksi terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan 

                                                        
1  Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm.25 
2 KUHP&KUHAP.hlm.13 
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orang dibagi menjadi dua yaitu perbuatan tindak pidana perdagangan orang dan 

tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. 

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai 

dengan Pasal 18. Sanksi pidana penjara minimum adalah 1 tahun penjara dan pidana 

penjara maksimum adalah seumur hidup dengan pidana denda minimum Rp. 

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pidana denda maksimum Rp. 5. 

000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). Pidana tambahan lainnya yaitu pemberhentian 

tidak hormat, pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan 

hukum, pemecatan pengurusan dan pelanggaran kepada pengurus mendirikan 

korporasi bidang usaha yang sama. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan 

tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 

dengan pidana minimum khusus 1 (satu) tahun penjara dan pidana maksimum 

khusus 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dengan Nomor Perkara : 

363/PID.SUS/2013/PN.MTR, dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

diri terdakwa, hakim selalu mempertimbangkan hakim mengenai fakta yang ada 

pada diri pelaku dalam hal ini adalah  mengenai sifat baik dan jahat yang ada pada 

diri terdakwa. berikut kronologi/kasus posisi dari peristiwa pidana berdasarkan 

perkara tersebut, dakwaan dan tuntutan jaksa penunutu umum dan petimbangan 

hakim atas diri terdakwa dan putusan akhir. 
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a. Kasus posisi 

Pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 12.30 WITA 

bertempat di Hotal Tenang Jl. Catur Warna No.2 Kampung Karang Sukun Kota 

Mataram, terdakwa mengajak sdr Maolida untuk melakukan pelayanan seks dan 

mengatakn bahwa ada tamu yang ingin melakukan pelayanan seks yaitu 

berhubungan badan selayaknya suami istri. Kemudian terdakwa menjemput sdr 

Maolida dan membawanya ke Hotal Tenang. Sebelum masuk kamar sdr Maolida 

sempat menanyakan mengenai tarif yang dikenakan oleh terdakwa dan terdakwa 

menjawab Rp. 700.000,- dengan cacatan bahwa tamu tersebut mempunyai 

hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- sehingga sdr Maolida mendapat 

jatah Rp. 500.000,- dan kemudian terdakwa diberikan uang imbalan sebesar Rp. 

100.000,- oleh sdr Maolida. 

Pada saat sdr Maolida sedang berada di dalam kamar bersama tamu 

tersebut sedangkan terdakwa duduk menunggu diparkiran depan hotel, datang 

petugas kepolisian dari Polda yang melakukan penggerebekan namun laki-laki 

hidung belang tersebut berhasil melarikan diri. Terdakwa telah mengekploitasi 

sdr Maolida yang masih 18 (delapan belas) tahun untuk tamu yang ingin 

berhubungan badan / pelayanan seks.3 

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum 

Berdasarkan uraian kronologi peristiwa, penutut umum mendakwa 

terdakwa dengan dakwaan Alternatif: a. Pertama. Melanggar Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, b. 

Kedua. Melanggar Pasal 296 KUHP. 
                                                        

3 Putusan. Nomor Perkara : 363/PID.SUS/2013/PN.MTR.hlm. 2-3 
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Surat dawaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan 

di sidang pengadilan untuk mempertimbangkan mengenai unsur-unsur yang 

terkandung di dalam peristiwa tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana serta memenuhi semua unsur tindak pidana.  

c. Pertimbangan Hakim berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-

140/MATAR/09/2013 tanggal 12 November 2013, yang pada pokoknya Penuntut 

Umum menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1) Menyatakan terdakwa 

Lintang Prameswari als Lintang bersalah melakukan tindak pidana perdagangan 

orang; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dipotong selama penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3) 

Menetapkan barang bukti berupa uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah HP Nokia Dual Kartu Type RM 769 dan 1 

(satu) buah HP merk RH 105 model 1208 dirampas untuk dimusnahkan; 4) 

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 

(dua ribu lima ratus). 

d.  Pertimbangan Hakim Berdasarkan Penilaian Terhadap Diri Terdakwa. 

Pertimbangan ini diperoleh oleh hakim dari hasil penilaian terhadap terdakwa 

selama pemeriksaan di persidangan. Selama pemeriksaan atas diri terdakwa 

berlangsung, pada diri terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi 

alasan pengahapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga 
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terdakwa adalah orang yang dapat pertanggung jawaban atas perbuatan dan 

kesalahannya. 

Adapun pertibangan Hakim mengenai sifat yang baik dan jahat yang dapat 

meringankan atau memberatkan pidana bagi terdakwa sebagaimana berdasarkan 

Putuusan Nomor : 363/PID.SUS/2013/PN.MTR sebagai berikut : a. Hal yang 

memberatkan. Perbuatan terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat wanita. b. 

Hal yang meringankan: 1) Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat 

memperbaiki perilakunya; 2) Terdakwa belum pernah dihukum. 

e.  Putusan Hakim Terhadap diri Terdakwa 

Uraian pertimbangan-pertimbangan diatas merupakan dasar bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa. Putusan dengan Nomor : 

363/PID.SUS/2013/PN.MTR : 1) Menyatakan terdakwa Lintang Pramswari als 

Lintang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Yang kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang 

lain” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua; 2)Mejatuhkan pid ana terhadap terdakwa 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan: 3) Menetapkan 

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Menetapkan 

barang bukti berupa : a. uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas 

untuk Negara; b. 1 (satu) buah HP Nokia Dual Kartu Type RM 769; c. 1 (satu) buah 

HP merk RH 105 model 1208; 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah). 
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f.   Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadila Negeri Mataram 

yang terkait putusan atas nama terdakwa Lintang prameswari menjelaskan, mengapa 

Pasal  yang dipergunakan dalam memberikan putusana adalah Pasal 269 KUHP 

bukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertama, hakim melihak dari dakwaan Jaksa 

Penuntut umum adalah dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal 

menurut Van Bemmelen yaitu : 4 1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan 

mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan 

(umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan), 2. Jika 

penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh 

hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut. Hakim 

beranggapan bahwa jaksa penuntut umum tidak memiliki keyakinan dalam 

mendakwa terdakwa dengan pasal yang tepat sehingga dengan dakwaan altenatif ini, 

hakim dapat memilih dan mempertimbangkan pasal mana yang tepat untuk 

memberikan putusan. 

Pada proses persidangan, hakim melihat fakta-fakta hukum yang terjadi 

dalam persidangan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi adalah 

sesuai dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 296 KUHP yang berbunyi barang siapa 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 

dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Unsur 

barang siapa yaitu terdakwa Lintang Pramesari als Lintang. Unsur menyebabkan dan 

                                                        
4 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

1985.hlm.185-186 
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memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, terdakwa tidak 

hanya menyediakan cewek/ PSK untuk melayani tamu namun juga mencarikan tamu 

untuk cewek / PSK yang sedang membutuhkan uang. Unsur menjadikan sebagai 

pencaharian dan kebiasaan. Berdasarkan keterangan para saksi pada saat terdakwa 

tertangkap, terdakwa mengaku telah berprofesi sebagai penyedia dan 

memperdagangkan cewek / PSK sejak Tahun 2011 disamping pekerjaannya sebagai 

penjual pulsa. Mengapa Hakim tidak menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim 

menjelaskan bahwa melihat dari fakta-fakta hukum yang terlihat dipersidangan 

bahwa unsur-unsur pada Pasal 2 tidak terpenuhi. Apabila undang-undang ini dipakai 

dalam memutuskan terdakwa bersalah maka terdakwa dapat dinyatakan tidak 

bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Pertimbangan tersebut yang mendasari 

putusan hakim atas diri terdakwa. 

g. Hasil Analisis Penyusun 

Hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan 

hakim Nomor 363/PID.SUS/2013/PN.MTR. Maka penulis dapat mengatakan 

putusan tersebut seharusnya dijatuhkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan Pasal 296 KUHP. 

Berikut penjelasan mengapa penulis berpendapat tidak setuju dengan putusan hakim. 

Melihat dari kronologi peristiwa, keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa 

terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang 

berdasarkan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “setiap 
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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, penejratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut  di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Unsur setiap orang yaitu Terdakwa Lintang Prameswari. Unsur melakukan 

perekrutan. pada Pasal 1 Ayat 9 yaitu perekrutan adalah tindakan mengajak 

mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau 

komunitasnya.Lintang Prameswari als Lintang, terdakwa merekrut dan mengajak sdr 

Maolida untuk melakukan pelayanan seks dan menyatakan bahwa ada tamu yang 

ingin pelayanan seks yaitu berhubungan badan selayaknya suami istri dan sdr 

Maolida mengiyakan tawaran dari terdakwa. Unsur untuk tujuan eksploitasi orang 

tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

prkatik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 

pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 

Terdakwa dengan sengaja mengeksploitasi sdr Maolida dan perempuan-perempuan 

lain yang menjadi korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, 
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umumnya di Wilayah Negara Republik Indinesia khususnya di kampung karang 

sukun, kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti bahwa penerapan Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang belum terlaksana dalam kasus ini. Hakim memberikan putusan terhadap diri 

terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 296 KUHP bukan Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 sedangkan semua perbuatan yang dilakukan oleh tersangka 

sudah memenuhi unsur-unsur rumusan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

seharusnya hakim dalam memberikan putusan bersalah terhadap diri terdakwa 

Lintang Prameswari als Lintang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . 

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk mencegah terdakwa tidak melakukan 

tindak pidana yang sama, namun berlaku juga untuk masyarakat. Pidana adalah alat 

mencegah timbulnya suatu kejahatan dan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 

dalam masyarakat, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pidana 

penjara yang lama dan dengan pidana denda dengan nominal yang besar, secara tidak 

langsung telah menimbulkan rasa takut dan rasa tidak nyaman kepada pelaku 

kejahatan atau masyarakat bahwa melakukan tindak pidana bukan sesuatu yang 

menyenangkan. Pidana penjara, sifatnya menghilangkan dan atau membatasi 

kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu lembaga 

(Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di 
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dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib 

yang berlaku. Pidana denda jarang dijatuhkan, pidana denda sebagai alternatif dalam 

rumusan tindak pidana yang bersangkutan kecuali tindak pidana tersebut diancam 

pidana denda saja sebagai penggantinya adalah pidana kurungan. 

     Adapun sifat pencegahan tindak pidana ada 2 (dua) macam, yaiu : 1) 

Pencegahan Umum; 2) Pencegahan Khusus. Sifat pencegahan umum, bersifat 

menakut-nakuti. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan ditujukan agar 

masyarakat menjadi takut berbuat jahat. Pelaku kejahatan yang dijatuhkan pidana 

dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Sifat 

pencegahan khusus, tujuannya adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana 

agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar 

orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya kedalam bentuk 

perbuatan nyata.  

Aksi-aksi penanggulangan perdagangan orang yang dilakukan dalam Rencana 

Aksi Nasional (RAN) terbagi atas empat kelompok: 1) Adanya norma hukum dan 

hukuman bagi pelaku trafiking, 2) Rehabilitasi dan reintegrasi social bagi korban 

perdagangan orang, 3) Pencegahan segala bentuk perdagangan orang, dan 4) 

Menciptakan kerja sama dan koordinasi. Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial 

adalah bentuk intervensi yang penting dalam kerangka kerja penanganan masalah 

perdagangan orang. Rehabilitasi mengacu pada tindakan segera yang pertama kali 

dilakukan dalam memberikan bantuan kepada orang yang diperdagangkan untuk 

memulai proses pemulihan dari penderitaan mental fisik dan trauma yang muncul 

akibat perbudakan dan penyiksaan. Pencegahan segala bentuk perdagangan orang 
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terdapat dua jenis kegiatan pencegahan yang umum dikenal yaitu peningkatan 

kesadaran melalui berbagai media komunikasi dan informasi serta pencegahan jangka 

panjang yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan perempuan dan anak yang 

menjadi korban perdagangan orang. pencegahan jangka panjang ini diantaranya 

dengan mengurangi tingkat kemiskinan, membuka lapangan kerja, memberikan 

pelatihan kerja dan mencegah terjadinya putus sekolah pada anak-anak. Kerja sama 

dan koordinasi.  

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Nusa Tenggara Barat belum 

melakukan usaha yang cukup untuk menangani perdagangan orang namun ada 

beberap aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk pencegahan 

perdagangan orang ini. Aksi dan kebijakan pemerintah sebagai berikut : 1) Kantor 

Dinas Sosial Provinsi mengoperasikan beberapa fasilitas yang dirancang untuk 

membantu para warga yang terpinggirkan. Salah satu pelayanan rehabilitasi kepada 

para pekerja seks yang dirazia polisis. Namun, staf yang menjalankan shelter ini 

kurang memahami perdagangan orang. 2) Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah 

mengesahkan Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Asal Kabupaten Sumbawa. 3)Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan dana APBD dipakai untuk memberikan 

pinjaman lunak kepada calon tenaga kerja yang berniat untuk melakukan migrasi 

kerja ke Malaysia. Pinjaman tersebut dirancang untuk memberdayakan calon tenaga 

kerja supaya dapat membayar biaya-biaya migrasi dan penempatan kerja langsung 

kepada agen PJTKI. Tenaga kerja tersebut akan melunasi pinjaman dengan cara 

mencicil setelah dia mulai bekerja di Malaysia. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penyususun skipsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terlaksana dalam kasus ini. Hakim 

memberikan putusan terhadap diri terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 296 KUHP 

bukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sedangkan semua perbuatan yang 

dilakukan oleh tersangka sudah memenuhi unsur-unsur rumusan dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Seharusnya hakim dalam memberikan putusan bersalah 

terhadap diri terdakwa Lintang Prameswari als Lintang berdasarkan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang  bukan Pasal 296 KUHP. 

Pencegahan tindak pidana harus dilakukan tidak hanya tertuju pada 

terdakwanya saja namun juga terhadap masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan 

melalui berbagai cara sosialisasi, media komunikasi dan informasi seperti media 

televisi, radio, media social facebook, twitter, Path, instagram dan baliho-baliho 

yang bertuliskan tentang pencegahan dan bahaya dari perdagangan orang. 

Pencegahan jangka panjang juga dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat 

kemiskinan, membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan kerja dan mencegah 

terjadiya putus sekolah pada anak-anak. 
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SARAN 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

perdagangan Orang sudah mengatur secara khusus tentang tindak pidana 

perdagangan orang, dapat dimaksimalkan dan diterapkan oleh Hakim dalam 

memberikan putusan atas perkara tindak pidana perdagangan orang apabila telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan seperti 

perdagangan orang harus diberikan perhatian khusus, tidak hanya untuk pelaku 

kejahatan namun untuk korban dan msyarakat yang sudah mengetahui tentang 

bahaya perdagangan orang dan yang belum mengetahui tentang bahaya 

perdagangan orang khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pencegahan dan 

penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab 

masyarakat, hakim dan pemerintah. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang 

komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut 

perlu dibentuk gugus tugas.  

 


