
 

ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN UNTUK MEMPEKERJAKAN ANAK  

 

Oleh 

NUNUNG MAISAROH 

 

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga 

memerlukan penanganan yang lebih serius.Tuntutan ekonomi yang mendesak dan 

berkurangnya peluang serta penghasilan dan adanya kesempatan untuk bekerja 

telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja khusunya anak. 

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penagakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak 

dan Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pemalsuan dokumen untuk memepekerjakan anak? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data 

terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim pada 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik Polisi Daerah Lampung dan 

Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data 

menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahsan ini menunjukkan: penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak 

dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) cara. Pertama tahap formulasi 

penegakan hukum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam 

undang-undang yaitu pasal 263 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri. Kedua tahap aplikasi penegakan hukum yaitu dari tahap 

penyidikan, sampai tahap pengadilan dan tahap eksekusi yaitu pelaksanaan 

putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Serta Faktor-faktor penghambat 

upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan 

dokumen untuk mempekerjakan anak dapat dijelaskan sebagi berikut: a) 

Kurangnya aparat penegak hukum yang menangani kasus pemalsuan dokumen 

untuk mempekerjakan anak; b) Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen;  
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c) kurangnya pengetahuan dan kesadaran mayarakat terhadap ketentuan untuk 

menjadi calon tenaga kerja. 

Saran yang diberikan penulis antara lain: 1) Penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana pemalsuan dokumen ini harus dilaksanakan secara optimal dan 

putusannya memberikan efek jera. 2) Aparat penegak hukum dan instansi terkait 

hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang 

tinggal di daerah pedesaan/pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman 

mengenai syarat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Pemalsuan Dokumen. 


