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ABSTRAK 
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Email: ekaaarizky@gmail.com 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak pada hakikatnya merupakan 

bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Upaya-upaya yang rasional untuk 

menanggulangi kejahatan tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana 

(penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar 

hukum pidana). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya 

Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di Provinsi 

Lampung dan apakah faktor penghambat Polda Lampung dalam upaya 

penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan Polda Lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan 

perdagangan anak adalah dengan cara memberantas perdagangan anak hingga ke 

akarnya. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung atau 

khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung dalam 

menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah dengan meningkatkan 

sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan upaya 

upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan 

pelaksanaan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

perdagangan anak terdapat kendala atau hambatan. Faktor penghambat yang 

paling dominan adalah faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat 

tentang apa dan bagaimana peristiwa yang tergolong kejahatan perdagangan 

orang, faktor kurangnya sarana dan fasilitas untuk Kepolisian dalam rangka 

mengungkap suatu kasus perdagangan anak, sehingga upaya penanggulangan dan 

pemberantasan kejahatan perdagangan anak menjadi kurang efektif. 

Saran yang diberikan penulis yaitu Kepolisian harus besinergi dengan masyarakat 

dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak, karena tanpa peran serta 
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masyarakat, Kepolisian dirasa sulit untuk memberantas kejahatan perdagangan 

anak. Serta masyarakat Provinsi Lampung, perlu mengubah pola pikir mereka dari 

yang pasif merespon kejahatan perdagangan anak menjadi berperan aktif dalam 

memberantas perdagangan anak di Provinsi Lampung. 

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Perdagangan 

Anak 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (human trafficking) yang 

terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan 

perdagangan anak. Tetapi yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah 

kejahatan perdagangan anak. 

Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, 

penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi 
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dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti 

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi 

penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan 

persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. 

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis 

perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang 

dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah 

global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan 

keuntungan besar terhadap pelaku.
1
 

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah 

perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap 

paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak 

manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya 

dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-

praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan 

untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku 

perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.
2
 

Modus-modus yang digunakan para pelaku melancarkan aksinya dalam hal 

perdagangan anak, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah 

tangga, dan adopsi anak antarnegara secara ilegal. Terjadinya kasus perdagangan 

                                                           
1
 Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5. 

2
 Ibid., hlm. 6. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyalahgunaan_wewenang&action=edit&redlink=1
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anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor ekologis, dan 

faktor sosial budaya. 

Kejahatan perdagangan orang atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah).” Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada 

setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, sudah ada beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam hukum nasional yang ditujukan untuk menanggulangi 

tindak kejahatan perdagangan orang dan anak, yaitu diantaranya adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung masih patut menjadi perhatian 

pemerintah, Kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus 

perdagangan anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berikut data awal yang 

diperoleh Penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung: 

Tabel 1.1. Data Rekapitulasi Perdagangan Anak Tahun 2013 

No. Kesatuan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Korban 

Jumlah 

Tersangka 

1. Polda Lampung 4 4 5 

2. Polresta Bandar Lampung 1 1 1 

3. Polres Lampung Selatan 1 1 1 

4. Polres Lampung Timur 1 1 2 

5. Polres Lampung Tengah - - - 

6. Polres Tanggamus - - - 

7. Polres Metro - - - 

8. Polres Lampung Utara 2 3 4 

9. Polres Tulang Bawang - - - 

10. Polres Lampung Barat - - - 

11. Polres Way Kanan 1 1 2 

12. Polres Mesuji - - - 

Jumlah 10 11 15 

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak) 

 

http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7413
http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7413
http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7413
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Tabel 1.2. Data Rekapitulasi Perdagangan Anak Tahun 2014 

No. Kesatuan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Korban 

Jumlah 

Tersangka 

1. Polda Lampung - - - 

2. Polresta Bandar Lampung - - - 

3. Polres Lampung Selatan - - - 

4. Polres Lampung Timur - - - 

5. Polres Lampung Tengah - - - 

6. Polres Tanggamus 1 1 1 

7. Polres Metro - - - 

8. Polres Lampung Utara - - - 

9. Polres Tulang Bawang - - - 

10. Polres Lampung Barat - - - 

11. Polres Way Kanan - - - 

12. Polres Mesuji - - - 

Jumlah 1 1 1 

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak) 

 

Tabel 1.3. Data Rekapitulasi Perdagangan Anak Tahun 2015 

No. Kesatuan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Korban 

Jumlah 

Tersangka 

1. Polda Lampung - - - 

2. Polresta Bandar Lampung 1 2 1 

3. Polres Lampung Selatan - - - 

4. Polres Lampung Timur - - - 

5. Polres Lampung Tengah - - - 

6. Polres Tanggamus - - - 

7. Polres Metro - - - 

8. Polres Lampung Utara - - - 

9. Polres Tulang Bawang - - - 

10. Polres Lampung Barat 1 1 1 

11. Polres Way Kanan - - - 

12. Polres Mesuji - - - 

Jumlah 2 3 2 

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak) 
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Data rekapitulasi perdagangan anak di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang 

hanya dilaporkan ke pihak Kepolisian saja, tetapi dalam praktiknya masih banyak 

terjadi kasus perdagangan anak yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib. 

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polda Lampung, dalam 

upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak adalah menerima laporan setiap 

orang mengenai kasus perdagangan anak. Selain itu, Polda Lampung juga melakukan 

razia-razia ke berbagai tempat hiburan malam dan tempat penyalur tenaga kerja. Jika 

dalam razia tersebut ditemukan kasus dan/atau korban perdagangan anak, maka 

Kepolisian akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. 

Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan 

memberantas kejahatan perdagangan anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini 

sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak ini 

secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerja 

sama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimana 

pun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan 

kejahatan perdagangan anak ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat judul skripsi 

tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di 

Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung). 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya Polda Lampung dalam menganggulangi kejahatan 

perdagangan anak di Provinsi Lampung? 

b. Apakah faktor penghambat Polda Lampung dalam upaya penanggulangan 

kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana materil yang 

membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan 

anak di Provinsi Lampung dan ruang lingkup penelitiannya berada di Polda Lampung 

yang berada di Provinsi Lampung. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya Kepolisian (Polda Lampung) 

dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung yang ruang 

lingkup penelitiannya berada di Polda Lampung, serta untuk mengetahui apa saja 

faktor penghambat Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perdagangan 

anak di Provinsi Lampung. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan 

anak di Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung). 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-

rekan mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga penelitian ini dapat berguna 

sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam 

upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

Teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
3
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 125. 
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a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum 

pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal.
4
 

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif 

(penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam 

kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah 

masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi 

apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
5
 

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan 

atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa 

upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan 

pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.
6
 

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan 

bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh 

karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga 

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
7
 

                                                           
4
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 

158. 
5
 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68. 

6
 Ibid. 

7
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 28. 
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b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Secara kopsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
8
 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
9
 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, 2014,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm. 5. 
9
 Ibid., hlm. 8. 
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.
10

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
11

 Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok  

permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan 

acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu Upaya 

Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Provinsi 

Lampung (Studi di Polda Lampung). 

Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekompok 

orang untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.
12

 

2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ Polisi 

dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat.
13

 

                                                           
10

 Ibid., hlm. 9. 
11

 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 32. 
12

 Handono Sularso, 1996, Perencanaan Strategik, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41. 
13

 R. Abdussalam, 2009, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta: 

Restu Agung, hlm. 9. 
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3. Penanggulangan kejahatan (tindak pidana) adalah pelaksanaan kebijakan kriminal 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak 

hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di luar 

hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya 

kepastian hukum.
14

 

4. Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran yang 

mengakibatkan orang tereksploitasi. 

5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan 

pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

E. Sistematika Penulisan 

I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis 

dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

                                                           
14

 Andi Hamzah, 1986, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 

18. 
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II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi kajian tentang penanggulangan kejahatan, perdagangan anak, dan 

upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi 

Lampung. 

III. Metode Penelitian 

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam 

memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian. 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, 

yaitu upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak di 

Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung). 

V. Penutup 

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penanggulangan Kejahatan 

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum 

maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk 

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi 

tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa 

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
15

 

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa 

melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna.
16

 Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik 

hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana  mengusahakan atau 

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.
17

 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada 

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan 

                                                           
15

 Sudarto , Hukum dan Hukum Pidana, hlm. 159. 
16

 Ibid., hlm. 161. 
17

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 26-27. 



15 
 

atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari 

sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian 

“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”
18

 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum 

pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement 

policy).
19

 

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana 

pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat 

(social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan 

atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan 

sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian social policy 

sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defence policy. 

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup 

kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum pidana formal dan 

bidang hukum pelaksanaan pidana.
20

 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 28. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah 

dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan 

upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil 

yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium, 

dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk 

bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat.
21

 

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan 

menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-

sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). 

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan sarana penal adalah 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya 

terdapat dua masalah sentral, yaitu:
22

 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. 

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral 

antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. 

Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu 

                                                           
21

 Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan 

Pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275. 
22

 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 168. 

 



17 
 

dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, 

termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan 

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). 

Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang 

ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang 

disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
23

 

Berbicara mengenai kebijakan kriminal (criminal policy), khususnya melalui upaya 

penal, dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi 

(criminalization) yaitu usaha memasukkan suatu perbuatan tertentu menjadi suatu 

kejahatan/tindak pidana. Jadi, kriminalisasi adalah upaya mengalihkan kategori suatu 

perbuatan yang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak 

pidana. Dalam krimininalisasi umumnya disertai dengan penalisasi yaitu pemberian 

ancaman pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi 

mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (actus reus), 

pertanggungjawaban pidana (mens rea), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik 

berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment). 

Kebijakan pidana dengan sarana non penal adalah kebijakan penanggulangan 

kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
24

 

                                                           
23

 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68. 
24

 Ibid. 
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Menurut Sudarto, penerapan non penal yang berorientasi pada kebijakan sosial 

merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada:
25

 

a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, 

yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan 

spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka 

penggunaan hukum pidana (penal) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan 

dan pengayoman masyarakat. 

b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum 

pidana (penal) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 

perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat. 

c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil 

(cost benefit principle). 

d) Penggunaan hukum pidana (penal) harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas. 

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan 

sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki 

kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh 

preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau 

kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha 

                                                           
25

 Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 44-48. 
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penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan 

mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan 

terpadu.
26

 

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga 

dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya 

melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan nilai dapat 

dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan 

kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem 

penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat 

dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.
27

 

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak 

pidana perdagangan orang (anak), maka harus disesuaikan dengan rencana 

pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan 

dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, hendaknya 

dilihat dalam hubungan keseluruhan politik hukum criminal (social defence 

planning), karena politik hukum kriminal merupakan bagian integral dari rencana 

pembangunan nasional.
28
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 Ibid., hlm. 159. 
27

 Henny Nuraeny, Op.Cit., hlm. 277. 
28

 Sudarto, Op.Cit., hlm. 104. 
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B. Perdagangan Anak 

1. Tindak Pidana Perdagangan Anak 

Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran yang 

mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Sedangkan pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, 

penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu 

menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, 

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga 

memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari 

orang yang menguasai penuh atas anak itu. 

Perdagangan anak biasanya bertujuan:
29

 

a. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan); 

b. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak); 

c. Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal 

d. Perdagangan adopsi; dan/atau 

e. Penjodohan. 

                                                           
29

 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, 

dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 30. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyalahgunaan_wewenang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi_anak
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Beberapa kemajuan yang telah terlihat dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan 

perdagangan anak adalah seperti disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari 

segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran 

terhadap hak tersebut.
30

 

Dilihat dari segi hukum positif di Indonesia, ada lima undang-undang yang mengatur 

tentang trafficking atau perdagangan anak, yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 
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2. Modus-modus Perdagangan Anak 

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain 

memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya 

meliputi:
31

 

a) Eksploitasi Seksual 

Eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan 

dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan 

itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.
32

 

Perdagangan seks dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus 

operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan 

perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dengan 

negara lain. Masing-masing negara meiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya 

dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan 

anak-anak yang akan dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum 

modus operandinya, antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang 

menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan 

dengan paksaan.
33
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b) Kerja Paksa 

Saat ini kerja paksa merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh 

negara di dunia. Kerja paksa merupakan bentuk perdagangan orang yang dilakukan 

secara tersembunyi, tidak berperikemanusiaan, menyebar luas, dan dianggap sebagai 

kejahatan. Korban kerja paksa tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak dan 

laki-laki.
34

 

Modus operandi kerja paksa yang dilakukan pelaku, antara lain, dengan kekerasan 

atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol, dan menghukum 

mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku 

agar mereka tetap patuh. Di samping itu, korban putus hubungannya dengan dunia 

luar dan dengan demikian hal itu secara langsung akan menghilangkan rasa kontrol 

terhadap dirinya yang merupakan elemen penting bagi terciptanya kesehatan psikis 

dan mental yang baik. 

c) Perbudakan dalam Rumah Tangga 

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja 

paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. 

Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang, seperti Thailand, 

Kamboja, dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka 

dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan 

dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku 

untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan 

                                                           
34

 Ibid., hlm. 33-34. 



24 
 

mengirim mereka ke negara dimana bahasa yang digunakan tidak sama dengan 

bahasa ibu korban.
35

 

d) Adopsi Anak antarnegara Secara Ilegal 

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun 

mengalami penigkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak 

secara tidak sah. Korban kemudia dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang 

sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai 

sebagai penyebab utama meningkatnya jumah anak yang diadopsi secara tidak sah. 

Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat 

merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara terus-menerus.
36

 

Bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang dan anak sebagaimana 

dijelaskan di atas terjadi di berbagai negara. Lalu, bagaimana dengan bentuk-bentuk 

dan modus operandi perdagangan orang dan anak di Indonesia?
37

 

Bentuk-bentuk dan modus perdagangan anak di Indonesia tetap bisa diidentifikasi 

berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa lembaga. Bentuk-bentuk 

perdagangan anak yang dilaporkan berbagai penelitian sangat bervariasi. Harkristuti 

mengatakan bahwa beberapa yang dapat dicatat dari temuan di lapangan adalah 

sebagai berikut:
38
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a) Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan 

dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, 

misalnya misi kebudayaan. 

b) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. 

c) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalkan hubungan 

seksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat 

kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki 

pekerja asing dengan perempuan Indonesia. 

d) Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (mail order bride) dan 

si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari 

calon suaminya. 

e) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja dengan upah yang sangat minim, 

kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan, dan mental, serta 

moral mereka. 

f) Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar (due 

process of law). 

3. Faktor-faktor Perdagangan Anak 

a. Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi 

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perdagangan orang, tetapi juga 

terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah satunya 

disebabkan oleh alasan kemiskinan. Seseorang melakukan kejahatan salah satu 

tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba 
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sulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Tidak sedikit 

yang rela menjadi korban perdagangan orang karena alasan kemiskinan. Banyak pula 

orang tua yang menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan objek 

perdagangan orang karena berharap hal itu akan mengurangi beban ekonomi 

mereka.
39

 

Tidak salah jika Jennifer E. Enck menyatakan bahwa korban perdagangan orang 

memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan korban kejahatan lain. Adanya 

keinginan untuk memperbaiki nasib ekonomi dengan berharap pada adanya 

kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang menyebabkan korban 

perdagangan orang memasuki dunia itu dengan sukarela walaupun kita harus 

mengakui bahwa yang paling banyak terjadi bukan karena sukarela, melainkan karena 

paksaan atau ancaman paksaan.
40

 

Kemiskinan ternyata dapat memunculkan penyebab lain terjadinya perdagangan 

orang, yakni adanya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. 

Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan 

angka perdagangan orang dari tahun ke tahun. Orang-orang yang melakukan 

perpindahan penduduk itu umumnya berasal dari negara-negara berkembang. Eropa 

Timur dan bekas Uni Soviet merupakan tempat yang relatif aman terjadinya 

perpindahan penduduk. Di negara-negara itu penegakan hukum terhadap perdagangan 

orang sangat lemah sehingga hal itu dijadikan sebagai peluang bagi pelaku untuk 
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memindahkan warga negara suatu negara ke negara lain. Mudahnya melakukan 

penyuapan terhadap aparat penegak hukum menjadikan perpindahan penduduk tidak 

mengalami hambatan yang berarti.
41

 

b. Budaya Patriarki 

Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya 

perdagangan orang. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa 

anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak 

perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan 

pendidikan. Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum 

perempuan dan the voice less lainnya. Cara pandang ini menganggap perempuan 

sebagai kaum warga nomor dua atau nomor kesekian. Ideologi ini memandang anak-

anak, minoritas, penyandang cacat, dan yang lainnya sebagai objek, bukan subjek. 

Ideologi ini jelas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok tersisih 

lainnya.
42

 

Di Indonesia budaya patriarki ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan 

orang, karena kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu 

penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan 

neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan 
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diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan 

sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.
43

 

c. Keuntungan Ekonomi yang Melimpah 

Banyak orang atau organisasi sindikat internasional yang dengan tanpa belas kasih 

memperdagangkan orang demi mengeruk keuntungan yang melimpah dengan resiko 

yang tidak begitu besar. Dalam perspektif analisa ekonomi atas hukum, seseorang 

melakukan kejahatan jika keuntungan yang diperoleh melebihi biaya yang harus 

dikeluarkan. Keuntungan ini meliputi keuntungan meteriil dari melakukan kejahatan, 

kepuasan diri, dan penghargaan dari sesama teman. Sedangkan biaya meliputi biaya 

materiil yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan seseorang yang bisa dijadikan 

objek perdagangan orang; biaya pengiriman orang tersebut, serta biaya terkait dengan 

resiko untuk ditangkap, ditahan, dipidana, dan melaksanakan pidana.
44

 

C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan 

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2) Menegakkan hukum; dan 

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi itu memiliki dua fungsi utama yaitu 

sebagai berikut:
45

 

1) Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu 

berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, 

dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah 

dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan 

lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban 

dan ketentraman umum. 

2) Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban 

menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan 

kepada penyidikan untuk penghukuman. 

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 

menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat 

penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan 

kembali peran Kepolisian yaitu: 
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“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” 

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. 

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh 

anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum 

terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi 

Arief menyatakan bahwa perlidungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan 

hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.
46

 

Peran Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjelaskan tentang 

perlindungan saksi dan/atau korban perdagangan orang, sebagai berikut: 

Pasal 45 menyebutkan bahwa: 

1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota 

wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor Kepolisian setempat guna 

melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak 

pidana perdagangan orang. 
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54. 



31 
 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata 

cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 47 menyebutkan bahwa, dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya 

mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, 

maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Diperlukan penelitian yang merupakan suatu 

rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yuridis normatif yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur 

yang menyangkut kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan 

sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum 

dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat, dan 

penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-

penemuan ilmiah yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan 

kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung). 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
47

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-

putusan hakim.
48

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.
49

 Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, 

yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal 

yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan 

hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain: 

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan: 

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer antara lain literatur dan referensi. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para 

sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi 

ini. 

C. Narasumber 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang 

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.
50

 Narasumber dalam 

penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan 

dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak di 

Provinsi Lampung (studi di Polda Lampung), penentuan narasumber dalam penelitian 

ini yaitu: 
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1. Perwira Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak 

Ditreskrimum Polda Lampung     : 1 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung        : 2 orang + 

Jumlah           3 orang 

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proses Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan 

menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, 

perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Proses Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, yang berupa studi kepustakaan, maka data diproses melalui 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan 

penelitian. 

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi atau mengelompokan data yang diperoleh 

menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data. 
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c. Sistematisasi data, yaitu malakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap 

pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta 

keteraturan dalam menjawab permasalahan.  

E. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh 

secara deskriptif yang artiya hasil penelitian ini dideskripsikan dalah bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung atau khususnya Unit 

PPA Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah 

dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan sosialisasi 

dan penyuluhan ini dilakukan di berbagai sekolah serta ke seluruh lapisan 

masyarakat. 

Selain upaya preventif, upaya yang dilakukan Polda Lampung dan Unit PPA 

(Perlindungan Perempuan dan Anak) Polda Lampung untuk menanggulangi 

kejahatan perdagangan anak adalah dengan cara memberantas hingga ke akarnya. 

Upaya yang dilakukan selain bekerjasama dengan instansi-instansi terkait adalah 

dengan cara melakukan upaya represif yaitu upaya aktif dan upaya pasif. Yang 
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dimaksud upaya aktif dari Kepolisian adalah mencari informasi atau deteksi dini 

dengan bekerjasama dengan Unit Intel dan Bhabinkamtibmas terkait perdagangan 

anak ke lingkungan masyarakat atau bahkan merazia tempat-tempat penyalur 

tenaga kerja. Jika dalam pencarian tersebut ditemukan kasus perdagangan anak, 

maka Kepolisian akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. 

Sedangkan yang dimaksud upaya pasif adalah menerima laporan setiap orang 

mengenai kasus kejahatan perdagangan anak ini. 

2. Penerapan pelaksanaan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap 

pelaku kejahatan perdagangan anak seringkali dijumpai kendala atau hambatan. 

Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan upaya 

Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan 

anak, yaitu faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor 

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

Dari kelima faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat dalam hal ini 

ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana 

peristiwa yang tergolong kejahatan perdagangan orang, faktor kurangnya sarana 

dan fasilitas untuk Kepolisian dalam rangka mengungkap suatu kasus 

perdagangan anak, sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan 

perdagangan anak menjadi kurang efektif. 
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B. Saran 

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi kejahatan perdagangan anak. Maka diharapkan masyarakat lebih 

berperan aktif dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan, karena 

tanpa peran serta masyarakat, Kepolisian dirasa sulit untuk memberantas 

kejahatan perdagangan anak. 

2. Perlu untuk lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang 

kejahatan perdagangan anak, tidak hanya ke sekolah-sekolah tetapi juga ke 

kalangan masyarakat luas, agar ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat 

tentang jenis kejahatan ini dapat diatasi. Sarana dan fasilitas pendukung aparat 

penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan anak juga 

harus memadai serta masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi 

Lampung, perlu mengubah pola pikir mereka dari yang pasif merespon kejahatan 

perdagangan anak menjadi berperan aktif dalam memberantas perdagangan anak 

di Provinsi Lampung. 
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