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UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI WILAYAH HUKUM

PROVINSI LAMPUNG

Oleh
SEPTIA LINDASARI

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak merupakan suatu
kebijakan kriminal yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam
mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana agar tidak semakin luas dan
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perdagangan Orang. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak
hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung? (2) Apakah faktor-faktor
penghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat
penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung? Tujuan penelitian ini
adalah:  (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan
anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung (2) Untuk
mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana
perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi
Lampung

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu
anggota Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan.
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara
induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada berbagai hal yang bersifat khusus
dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:  (1)
Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak
hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung terdiri dari: a) Upaya nonpenal
penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, dilakukan oleh Kepolisian
Daerah Lampung dengan cara mengadakan penyuluhan untuk melindungi anak
sebagai korban perdagangan anak, membangun Kerja Sama dan Koordinasi dengan
LSM.
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b) Upaya penal penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dilakukan oleh
aparat penegak hukum yaitu: Kepolisian dengan melakukan penyidikan, kejaksaaan
dengan memberikan dakwaaan dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan hukuman
kepada pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.  (2) Faktor-faktor yang
menghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat
penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung terdiri dari:   a) Faktor
perundang-undangan (substansi hukum), yaitu tidak samanya hukum antara satu
negara dengan negara lain, karena tindak pidana perdagangan orang biasanya
melibatkan beberapa negara atau lebih, b) Faktor penegak hukum, yaitu belum
maksimalnya kerjasama para penegak hukum  dan kurangnya sosialisasi mengenai
perdagangan anak pada masyarakat di daerah terpencil. c) Faktor sarana dan
fasilitas, yaitu belum maksimalnya sarana prasarana yang dimiliki aparat kepolisian
dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan berkembangnya media
massa yang berdampak negatif pada masyarakat, d) Faktor masyarakat, yaitu
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dan kepada siapa mencari
perlindungan hukum bagi anak-anak mereka yang menjadi korban perdagangan
anak, rendahnya pengawasan orang tua kepada anak serta rendahnya tingkat
pendidikan orang tua e) Faktor kebudayaan, yaitu adanya mitos yang berkembang
dalam masyarakat bahwa apabila berhubungan seksual dengan anak dapat
menambah keperkasaan atau mendapatkan kekuatan secara magis.

Saran dalam penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan anak berdasarkan undang-undang, diharapkan kepada aparat penegak
hukum dan masyarakat pada umumnya agar kiranya bekerja sama secara terus
menerus apabila menemukan atau melihat atau menyaksikan hal-hal yang tidak
diinginkan dalam perkara perdagangan orang khususnya anak-anak,selalu
melakukan koordinasi serta melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang
terkait dan kepada masyarakat agar kiranya membekali iman kepada keluarganya.
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MOTTO

Tugas utama kita bukan memandang sesuatu yang samar-samar,
Tetapi mengerjakan apa yang ada di hadapan kita

(Khalil Gibran)

Ingatlah sesungguhnya dengan mengingat Allah
hati menjadi tenang

(Q.S. Ar-Radu: 45)

Trust your self,
you know more than you think you do

(Benjamin Spock)

Lakukan apa yang kamu cintai,
Cintai apa yang kamu lakukan.

Jadi orang penting itu menyenangkan,
Tetapi yang lebih penting jadi orang yang menyenangkan.

(Septia Lindasari)



viii

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat

dan ridho yang telah dilimpahkan-Nya dan shalawat tercurah kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW, maka dengan segala ketulusan,

kerendahan hati, kekurangan serta perjuangan dan jerih payahku, aku

persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu Tercinta yang telah

membesarkan dan mendidik dengan penuh rasa cinta kasih, yang selalu

mengiringi do’a yang tulus untuk keberhasilan, kesuksesan, dan

keselamatanku.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu, Kakakku Nizar, Adikku Nana,

Tanteku Nani dan semua sepupuku tersayang yang selama ini tidak

pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat yang kuat sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Seluruh keluarga besar A.Fazali Alwi, BA dan Syuaib (Alm.)

3. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung



ix

SAN WACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan

rahmat dan kehendak-Nya. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Aparat

Penegak  Hukum Di Wilayah Hukum Provinsi Lampung”. Skripsi ini disusun

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan

terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan

terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. Ibu Diah Gustiniati, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung

3. Bapak Tri Andrisman, SH., M.H., sebagai pembimbing I, atas bimbingan dan

saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Firganefi, SH., M.H., sebagai pembimbing II, atas bimbingan dan saran

yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.



x

5. Ibu Diah Gustiniati, SH., M.H, sebagai pembahas I yang telah banyak

memberikan masukan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Rini Fathonah, SH., M.H, sebagai pembahas II yang telah banyak

memberikan masukan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Armen Yasir, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing Akademik

8. Seluruh dosen, staf, karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah memberikan bantuan, sampai selesainya skripsi ini.

9. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Bapak AKBP Ahmad Yani Eko Putra,

S.H., Kepala Kejksaan Bandar Lampung Bapak H.M.Suhardy, S.H.,M.Hum.,

dan Ibu Adriana Suharti, S.H., dan Kepala Pengadilan Negeri Kelas 1 A

Tanjung Karang Bapak Robert Simorangkir, S.H.,M.H. dan Ibu Sri Suharini,

S.H., atas izin penelitian yang diberikan dan atas bantuan dan informasi yang

diberikan selama pelaksanaan penelitian.

10. Ayahku tercinta Dacholi Syuaib, dan Ibuku tercinta Indriati Fazali, BA,

segenap tenaga telah engkau berikan serta mendo’akan ku dengan penuh

kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan keikhlasannya demi terwujudnya

keberhasilanku.

11. Kakakku Nizar Yadasyofa dan Adikku Dina Oktriana (Nana) yang selalu

mendorong, mendo’akan demi terwujudnya keberhasilanku, dan selalu

memberi keceriaan selama ini.

12. Keluarga Besar A.Fazali Alwi, BA, Andung Ramalayani, Tanteku Nani, dan

sepupuku yang selalu memberikan keceriaan selama ini.

13. Keluarga Besar Syuaib (Alm.), Tamong Saribena (Almh.), dan sepupuku yang

selalu memberikan keceriaan selama ini.



xi

14. Terima kasih sahabat-sahabatku Nova Liana Devi, S.H., Resty Aprina, S.H.,

Yeli, Rika, Herlin, terima kasih atas dukungannya selama ini dalam

menyelesaikan skripsi.

15. Teman-teman angkatan 2006 Hukum Pidana yang telah memberikan masukan

dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas

segala niat dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan

kebaikan yang lebih besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga

skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, November 2010
Penulis

Septia Lindasari


