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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. 
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MOTO 

 

 

  "Lakukan hari ini, jangan tunggu hari esok" 

 

 

“Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, 
 karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.” 
 
 
 
 
Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah 

dikerjakan. 

 

 

"Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 
kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain."  

(Thomas Hardy) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat 

dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan 

merata, baik materiil maupun spiritual.
1
 

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-

hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta 

pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 

selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan 

pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang 

menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya 

manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya 

                                                           
1
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 5. 



2 
 

perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan 

hubungan industrial.
2
 

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-

industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun 

wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang 

rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi 

peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan 

berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan 

suatu hasil yang tepat, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah 

memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga 

kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat digolongkan pada angkatan kerja. 

Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar di 

bangku sekolah.
3
 

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga 

memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut 

pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran yang dimaksud 

tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi 

pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, 

pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah 

antisipasi serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. 

                                                           
2
Sendjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, 

hlm. 2. 
3
Ine fentyrina, m.kompasiana.com,perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-

pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian, diakses tanggal 24 Juni  2016, pukul 10:33 

http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/%20diakses-tanggal-23
http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/%20diakses-tanggal-23
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Penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenaga kerjaan harus terus dilakukan 

agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan 

demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan 

fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 

ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan 

kewajiban bagi pekerja/buruh dengan peyedia lapangan pekerjaan. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah 

satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101 meliputi perlindungan buruh 

penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, 

pengupahan dan kesejahteraan. Dengan demikian,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja 

maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.
4
 

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam 

Deklarasi bPBB dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan:
5
 

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial 

                                                           
4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

5
UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. 



4 
 

yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok anak.” 

 

Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber daya  

manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan  perkembangan 

fisik,  mental,  sosial  secara  utuh,  serasi, selaras dan seimbang. 

Pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.25 

Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus 

menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk 

anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah 

peraturan tersebut sudah memadai dan sejauhmana pelaksanaannya adalah jauh dari 

mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi kontroversi 

dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa dikatakan, masalah 

pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak. 

Salah satu contoh perkara yang terkait dengan perekrutan TKI di bawah umuradalah 

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:75/Pid./2009/PT.TK. 

Terdakwa bernama Ismail (32 Tahun) sebagai Karyawan PT. Assalam Karya 

Manunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 103 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri. 
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Kronologisnya berawal ketika Sri Sukamti, SE. (Terdakwa dalam berkas terpisah) 

selaku sponsor TKI ada merekrut korban yaitu saksi Resty Aryani dan membawa 

korban ke PT. Assalam Karya Manunggal (PT. AKM) untuk menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, pada saat itu korban masih 

berumur 18 (delapan belas) tahun. Supaya korban dapat diberangkatkan, Sri 

Sukamti,SE telah merubah tahun kelahiran korban dari tahun 1989 menjadi tahun 

1986 pada dokumen-dokumen korban yang diserahkan ke PT. AKM yaitu Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran korban.Dengan 

tahun kelahiran yang telah dirubah seolah-olah korban telah berumur 21 (dua puluh 

satu) tahun. 

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak  

pidana, seperti yang diketahui  hal  tersebut  tidak  mudah dilakukan oleh orang awam 

dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan  khusus, disamping  itu  

penelusuran dalam membongkar gembong pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen 

untuk mempekerjakan anak sebagai calon tenaga kerja Indonesia adalah merupakan 

hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku. 

Mengingat tindak pidana ini dilakukan antar negara juga suatu tindak pidana yang 

sangat terorganisir. 

Namun, aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap apa 

yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana. Berdasarkan hal 

tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul ”Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Mempekerjakan Anak”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

a. Permasalahan 

1. Bagaimanakah penagakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak? 

2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pemalsuan dokumen untuk memepekerjakan anak? 

b. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Penelitian terkait dengan 

penagakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen 

untuk mempekerjakan anak dan faktor penghambat dalam penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk memepekerjakan 

anak. Adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang, Polisi Daerah Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 

2016/2017. 

C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana  

pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak. 
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2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk memepekerjakan anak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

bagaiman penegakan hukum pidana dalam mengungkap kasus Pemalsuan 

Dokumen Untuk Mempekerjakan Anak, sehingga dapat dijadikan pemahaman 

bagi para pencari keadilan dan kehidupan yang sejahtera dengan mendapatkan 

pekerjaan yang layak. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun 

sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan 

mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta 

sebagai sumberilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan 

khusunya dalam mengungkap kasus Pemalsuan Dokumen Untuk Mempekerjakan 

Anak. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenernya merupakan abstarksi dari 

hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Kata lain dari 

penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai 

suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang 

rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana 

harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang 

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan 

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara 

pada pidana dan pemidanaan. 

Pengertian istilah penanganan dan penindakan merupakan bahasa lain dari istilah 

penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai:  

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak 

dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta 

pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata 

dengan aturan hukum,  peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  
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2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya 

hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 

ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Terkait penegakan hukum di bidang hukum pidana, maka didasarkan atas ketentuan 

hukum pidana. 

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu: 

1. Penegakan hukum pidana in abstracto. 

2. Penegakan hukum pidana in concreto. 

Tahap-tahap tersebut adalah: 

1.Tahap Formulasi 

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang 

yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini 

dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

2.Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian 

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan 



10 
 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam 

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. 

3.Tahap Eksekusi 

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. 

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam 

pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.
6
 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas 

harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari 

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
7
 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam proses penegakan antara lain:
8
 

                                                           
6
Muladi dan Barda Nawawi Arif, Penegakan Hukum Pidana, 1984, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.157. 

7
Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm. 15. 

8
Soerjono Soekanto,Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, PT    Grafindo 

Persada, 2008,hlm. 4. 
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1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) 

2. Faktor penegak hukum 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

4. Faktor masyarakat 

5. Faktor Kebudayaan 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mungkin pengaruhnya positif 

dan mungkin pula negatif. Namun dari semua faktor tersebut faktor penegak hukum 

menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh 

penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak 

hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas. 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.
9
 

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

a. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjawantah dan sikap 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009,  hlm. 22. 
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ahir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hudup.
10

 

b. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

kerena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
11

 

c. Pemalsuan dokumen merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan 

kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi 

orang lain.
12

 

d. Dokumen adalah surat-surat resmi dan surat-surat negara yang tertulis atau 

tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat 

nikah, surat perjanjian).
13

 

e. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

demi kepentingannya.
14

  

 

                                                           
10

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, 

hlm. 24. 
11

Andrisman, Tri, 2013, Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya 

Dalam Konsep KUHP 2013, Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm. 69. 
12

H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 

128. 
13

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
14

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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f. Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
15

 

E. Sistematika Penulisan 

Siatematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalah dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam 

membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini 

berisikan pengertian penegkan hukum, terhadap tindak pidana  pemalsuan dokumen, 

anak serta yang terakhir tentang tenaga kerja. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penetuan narasumber, 

metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisi data. 

                                                           
15

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenaipenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen 

untuk mempekerjakan anak sebagai calon tenaga kerja indonesia di luar negeri dan 

berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran 

yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak sebagai 

calon tenaga kerja indonesia di luar negeri. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penegakan Hukum Pidana 

Menurut Andi Hamzah,
16

 istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan 

hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan 

hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih 

maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law 

enforcement, yang sekarang di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa 

pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti 

pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah 

penanganan hukum atau pengendalian hukum. 

Sudarto,
17

 memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan 

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in 

actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-

pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. 

                                                           
16

Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya,  FH Universitas 2005, 

hlm. 2. 
17

Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm. 111. 



16 
 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,
18

 secara konsepsional, maka inti dari arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjawantah dan sikap ahir 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hudup. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang 

dikarang oleh pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. 

Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahsa Belanda: 

“Strafbaar Feit”, sebagai berikut: 

1. Delik (delict). 

2. Peristiwa Pidana (E. Utrecht). 

3. Perbuatan Pidana (Moeljatno). 

4. Pebuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

5. Hal yang diancam dengan pidana. 

6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 

7.Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk Undang-undang sampai 

sekarang). 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). 

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. 

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normativadalah perbuatan seperti 

                                                           
18

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,                    

Rajawali, 1983, hlm. 24. 
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yang terwujud in-abstrcto  dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti 

kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di 

masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (Strafbaarfeit) 

beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut: 

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

kerena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

2. Definisi menurut hukum posotif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan 

undang-undang durumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

 

Menurut pendapat Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia dimana pidana 

oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 

dengan ancama pidana.
19

 Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang 

yang dirumuskan dalam wet (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

 

Menurut pendapat Simons, Tindak Pidana adalah kelakuan/hedeling yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
20

 Menurut 

Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

                                                           
19

 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981,  hlm. 86. 
20

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1969,  hlm. 56. 
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bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
21

 Menurut pendapat Wirjono 

Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana.
22

 

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, 

dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para 

pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan 

definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) 

pandangan/alirana yang saling bertolak belakang, yaitu: 

a. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu: Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan 

antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. 

b. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu: Pandangan/Aliran yang memisahkan antara 

dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan pendapat 

dipertanggung jawabkan si pembuat (criminal responsibility atau mens rea). Dengan 

kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan 

pertanggungjawaban pidana. 

Dalam praktik peradilan pendangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap 

suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum 

dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.
23

 

                                                           
21

Ibid, hlm 54. 
22

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum Pidana Indonesia, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 55. 
23

Tri Andrisman, Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam 

Konsep KUHP 2013, Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 71. 
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Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F.Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsure yakni unsure subjektif yaitu unsure yang melekat pada diri sipelaku dan 

unsure objektif yaitu unsure yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
24

  

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:  

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

5. Perasaan takut atau vress Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum  

b. Kualitas dari sipelaku  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat. 

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsure tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) 

unsure pokok, yakni: 

 

                                                           
24

 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193. 
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Unsur pokok subjektif:  

1) Sengaja (dolus)  

2) Kealpaan (culpa) 

 Unsur pokok objektif: 

1) Perbuatan manusia  

2) Akibat (result) perbuatan manusia 

3) Keadaan-keadaan  

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
25

  

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) 

macam yakni: 

a) Kesengajaan (Opzet) Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan 

mengetahui (willensen wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori 

yaitu: 

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur 

tindak pidana dalam UU  

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku mampu 

membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 

                                                           
25

 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar, Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 295. 
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Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsure kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu: 

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) Dapat dikatakan bahwa si pelaku 

benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 

ancaman hukuman pidana. (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij 

Zekerheids-Bewustzinj) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, 

tetap ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai 

bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

b) Culpa Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku 

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati- hati 

sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.  

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsure tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsure saja tidak ada akan menyebabkan 

tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsure-unsur tindak pidana tersebut. 
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Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di 

dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana 

di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme 

dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat 

Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana 

bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar 

KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang 

Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan 

atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam pergaulan 

hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum. Separovic 

mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan,yaitu: 

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan 

keterasingan)  

2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu Dalam perkembanganya 

terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. 
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A. Teori Tentang Sebab-sebab tindak pidana  

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-

teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal 

tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 

lainnya. 

Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:
26

 

1. Teori Klasik  

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa 

dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi 

hedonistic setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa 

tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang 

buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. 

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar undang-undang 

tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, 

kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan- keadan lainnya. Hukuman yang 

dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari 

pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap 
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hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 

kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk 

mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. 

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal: 

a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar 

pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara 

intelegen suka dan duka. 

b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, 

untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.  

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-

perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa 

memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa 

terjadinya perbuatan tersebut. 

2. Teori Neo Klasik. 

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi 

atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak 

menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat manusia yang berlaku 

pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang 

mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas 

perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa katakutannya terhadap hukum. 
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C. Pemalsuan Dokumen 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan 

kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang 

lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur  di dalam masyarakat yang teratur dan maju 

tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat 

dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 

kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.
27

 

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua 

norma dasar : 

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 

kelompok kejahatan penipuan.  

b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan 

terhadap Negara/ ketertiban umum.
28

 

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang 

sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk 

mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat 

digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua 

perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok 

kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu 
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keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut 

dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa 

keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli.
29

 

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, 

yakni:  

a. Kejahatan sumpah palsu. 

b. Kejahatan pemalsuan uang.  

c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk. 

d. Kejahatan pemalsuan surat. 

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan. Di dalam tulisan ini 

penulis hanya akan membahas kejahatan pemalsuan surat karena erat kaitannya 

dengan kejahatan pemalsuan dokumen negara seperti paspor, dan aktakelahiran yang 

digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang. Membuat surat palsu adalah 

membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak 

benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat 

berupa:  

a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan 

pemalsuan intelektual. 
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b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si 

pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan 

materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si 

pembuat surat.
30

 

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 

macam surat yakni: 

1. Surat yang dapat menimbulkan hak Misalnya:  

a. Memalsukan ijazah 

b. Memalsukan karcis tanda masuk 

2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian Misalnya:  

a. Perjanjian piutang 

b. Perjanjian sewa 

c. Perjanjian jual beli 

3. Surat yang dapt menimbulkan pembebasan utangMisalnya: kuitansi 

4. Surat yang dapat dipergunakan untuk keterangan bagi perbuatan atau peristiwa: 

a. Surat keterangan lain 

b. Surat keterangan buku tabungan  
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c. Surat keterangan izin angkutan 

D. Tinjauan Umum Terhadap Anak 

Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber daya  

manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan  perkembangan 

fisik,  mental,  sosial  secara  utuh,  serasi, selaras dan seimbang. 

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar 

seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan 

tetap dikatakan anak. 

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

Nasional.Anak adalah asset bangsa.Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan 

datang berada ditangan anak sekarang.Semakin baik keperibadian anak sekarang 

maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, 

apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa 

yang akan datang. 

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  
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Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) 

dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut  

telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, Pasal 419 

KUHPer).  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menentukan:  

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya 

ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si 

tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan 

tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan 

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu 

masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal-

Pasal 489, Pasal490,Pasal, Pasal 492,Pasal 497, Pasal503-Pasal 505, Pasal 514, 

Pasal517-Pasal519, Pasal 526, Pasal 536, dan Pasal 540, dan perbuatan itu dilakukan 

sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia 

melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak 

yang bersalah itu”. 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang 

batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang 

kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk 

menghadiri sidang.  

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan 

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk 

disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan.  
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e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang 

yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.  

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan, 

menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995 bahwa anak didik 

permasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik 

di Lembaga Permasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan 

belas) tahun.  

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 

sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

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

kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.  

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 

butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi 

Anak Yang Mempunyai Masalah, menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.  

j. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia, dalam 

hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam 
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artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah 

dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek 

bajang”, dan lain .  

 

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (juvenile delinquency), 

biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia 

berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan 

pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.Indonesia, 

penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah 

diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat 

telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian 

diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668). 

Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa : 

“anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 

kawin”. 

 

Berbagai definisi anak yang telah disebutkan di atas, Penulis lebih mengacu kepada 

definisi anak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 

1/PUU-VIII/2010 yakni dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa 

dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun karena lebih menjamin hak 

anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan. 
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1) Anak Nakal  

Sama halnya pengertian anak, pengertian delinquency,  juga belum seragam. Istilah 

delinkuen berasal dari delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan 

remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau delinquency 

dijumpai bergandengan dengan kata juvenile, karena delinquency erat kaitannya 

dengan anak, sedangkan kata delinquen act diartikan perbuatan yang melanggar 

norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok 

anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi delinquency mengarah pada pelanggaran 

terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum 

negara saja. 

 

Menurut Anthony M. Platt definisi delinquency adalah perbuatan anak yang 

meliputi:
31

 

a) Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa  

b) Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat  

c) Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak 

senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang 

memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.  

 

Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah delinquency, disebabkan 

pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang 

digunakan dalam mengartikan delinquency.Perbedaan tersebut dapat dikategorikan 

dalam tiga pengertian, yaitu: 
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a) The legal definition (definisi secara hukum), yaitu definisi yang menitikberatkan 

pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang anak yang 

diklasifikasikan sebagai delinquency. Perbuatan yang digolongkan sebagai 

delinquency tentunya diatur dalam hukum yang tertulis, sehingga secara legal 

definition, delinquency adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang 

dewasa dinyatakan tndakan kriminal. Tindak kriminal yang dilarang diatur dalam 

perundang-undangan. 

b) The role definition (definisi pemerannya), yaitu definisi yang menitikberatkan pada 

pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent. Fokus utama 

dalam menentukan pengertian delinquency yaitu umur seseorang dibandingkan jenis 

pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency, mengacu pada 

siapa yang dianggap delinquent. Delinquent yaitu seseorang yang mendukung sebuah 

bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam 

lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen 

lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya.  

c) The societal response definition (definisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu 

menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat 

yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menentukan apakah 

pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan delinquency atau tidak. Aturan yang 

dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan 

tanggung jawab pelaku yang melanggar atau delinquency.
32
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Pengertian delinquency menurut Simanjuntak :  

a) Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan 

perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran 

terhadap kesusialaan yang dilakukan oleh para delinquent.  

b) Juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 

tahun (pubertas)), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/juvenile court.  

 

Perbedaan definisi delinkuensi mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan 

macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan delinkuen. Berdasarkan 

definisi delinkuen di atas, dapat diartikan, delinkuensi adalah perbuatan-perbuatan 

yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu 

yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara dimana anak tersebut 

bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.  

2) Anak Rawan  

Bagi Bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-anak, 

situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang 

sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis 

ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga 

meyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan 

satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak 

kunjung usai meyebabkan daya tahan, perhatian,kehidupan anak-anak menjadi makin 

marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.  
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Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan 

kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, hak-haknya, dan bahkan dilanggar 

hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri anak rawan. Dikataan 

inferior, karena mereka biasanya tersisih dan dan tekanan-tekanan kultur maupun 

struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi dari kehidupan normal dan 

terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena 

mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat. 

Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan 

sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan 

diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan kehilangan kemerdekaannya. 

Secara konseptual, anak rawan pada awalnya disebut dengan istilah khusus, yakni 

Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC). Dalam Guidelnes Pelaporan 

KHA (Konvensi Hak Anak) 1996, istilah CEDC kemudian diganti dengan istilah 

yang disebut Children in Need of Special Protection (CNSP) atau anak-anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus. 

3) Pekerja Anak  

Pengertian pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan 

secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang 

membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Di 

Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini 

kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan.Menurut 

ILO (1999), di seluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun 

terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus 
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mencurahan waktunya terlibat dalam proses produksi, baik di keluarganya sendiri 

maupun di tempat lain. Untuk Indonesia, dierkirakan terdapat sekitar 5-6,5 juta 

pekerja anak.
33

 

 

E. Tenaga Kerja 

Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga 

Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan: Tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga 

disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada 

kewajiban negra untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan 

yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dibidang 

ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.  

Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf I Peraturan Pemerintah No. 

38 2004, telah menetapkan kewenangan di bidang ketenagakerjaan kepada 

Pemerintah, pelaksana, sampai pengadilan. Di era baru, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas 

kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan 

sebagimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang merupakan bab tersendiri (Bab VI: 

Penempatan Tenaga Kerja/PTK) yang menggariskan bahwa PTK merupakan 
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Pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan program 

pembangunnan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
34

 

Banyak ahli berbeda pendapat mengenai pengertian TenagaKerja. Hal ini disebabkan 

oleh adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian buruh, pekerja dan pembatasan 

usia, serta klasifikasisosial pekerja. Buruh lebih berkonotasi sebagai pekerja kasar, 

kulidan/atau pekerja tanpa didukung dengan latar belakang pendidikan formal yang 

baik sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pekerja juga 

ditafsirkan sebagai pegawai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan 

buruh. 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga 

kerja adalah : 

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
35

 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja, yang 

dimaksud pekerja/buruh adalah: 

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ternyata jugamemberikan jeda atau perbedaan 

pengertian antara tenaga kerjadengan pekerja/buruh, yang itu dapat ditafsirkan 

melegitimasi pandangan masyarakat yang membedakan pengertian pekerja pegawai 

                                                           
34

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1. 
35

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 



38 
 

pemerintah dengan pekerja buruh. Semestinya sebagai UU terbaru dibuat dan 

disahkan dalam situasi demokrasi dengan landasan supremasi hukum, jangan lagi ada 

diskriminasi didalam hukum. Perwujudan persamaan hak didepan hukum dan 

pemerintah merupakan salah satu faktor adanya azas demokrasi yang dilaksanakan. 

UU No. 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Payaman Simanjuntak dalam bukunya 

“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”, Tenag Kerja (manpower) adalah 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, dan yang melaksanakan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
36

 Pengertian buruh menurut 

Djumialdji adalah :“Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam hubungan 

kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.
37
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III. METODE PENELITIAN 

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari suatu  atau 

beberapa gejala hukum tertenntu, dengan jalan menganalisannya. Disamping itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul didalam gejala yang bersangkutan.
38

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis 

Normatif dan pendekatan yuridis Empiris : 

1) Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang 

berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen tenaga 

kerja oleh anak di luar negeri. 
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2) Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara 

lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan Dosen, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

Penyidik Kepolisian Guna mendapatkan informasi yang akurat. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1) Data Primer 

Data Primer  adalah  data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara terhadap Pihak terkait atau 

Kepolisian. Hal ini dilakukan Guna mengetahui bagaimana proses penegakan 

hukum pidana dalam mengungkap kasusPemalsuan Dokumen Untuk 

Mempekerjakan Anak. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari : 
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a . Bahan Hukum Primer 

Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari : 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 

Tahun   1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Di Luar Negeri 

4) Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-

buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas  

dalam penelitian ini. 

c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, 

memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 
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dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan 

bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus 

besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan 

bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakaukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam).  

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:  

 

1 Penyidik Pada Polda Lampung    = 1 orang  

2 Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang 

3 Akademisi Universitas Lampung    = 1 orang 

                       + 

Jumlah       = 3 orang  
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akkurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut : 

a). Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga 

masalah yang dibahas. 

b). Studi Lapangan  

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada 

tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para 

informan yang sudah ditentukan.  

2) Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a). Identifikasi Data 

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

penegakan hukum pidana dalam mengungkap kasusPemalsuan Dokumen Untuk 

Mempekerjakan Anak. 
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b). Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 

c). Sistematisasi Data 

Sitematika Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut 

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

E. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tenaga kerja 

anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tindak pidana 

tersebut yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses 

peradilan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail dengan 

pidana penjara selama 1 tahun, karena secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan tindak pidana perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak 

memenuhi persyaratan umur dengan cara memalsukan dokumen pribadi anak 

yang akan dijadikan calan tenaga kerja.  

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja anak yaitu karena ancaman pidananya 

yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang tidak merasa jera dan 

ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara 

dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau  tim penyidik yang benar-

benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses 

penyidikan sedikit terkendala. Sarana dan fasilitas  juga belum sepenuhnya 
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memadai seperti saran mobil, jalan, dan jarak yang menajdikan proses 

penyidikan sedikit terhambat. 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen 

tenaga kerja anak hendaknya dilaksanakan secara optimal dan hasil putusannya 

memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak terjadi lagi perekrutan TKI 

yang tidak memenuhi persyaratan umur pada masa mendatang. 

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 TKI dan tidak mudah tertipu oleh agen atau sponsor dari perusahaan 

perekrutan TKI yang banyak mencari calon TKI di desa-desa. 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

 

Andrisman, Tri, 2013, Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta 

Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Anugrah Utama Raharja, 

Lampung. 

 

Anwar, H. A. K. Moch, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

 

Chazawi, Adami, 2002, Kejahatan Tehadap Pemalsuan, Jakarta, Grafindo 

Persada. 

 

Djumialdji, 2001, Perjanjian Kerja, Sinar Grafida, Jakarta. 

 

Dewi, Erna, Firganefi, 2013, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan 

Perkembangan), PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung. 

Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

 

----------, 2005, Asas-asas Penting dalamHukum Acara Pidana, FH Universitas, 

Surabaya. 

 

Lamintang, P.A.F, 1996, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta 

Bakti,Bandung. 

 

Manulang, Sendjun,2001, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, 

Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Marlina, 2009,Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditam, Bandung. 

 

Moeljatno, 1969, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 

 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. 

Citra Aditya Bakti. 

 

Muladi, Nawawi Arif, Barda, 1984,  Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 

Jakarta. 

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

Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 



Nawawi Arief, Barda, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah   

Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus 

dalam Masyarakat Modern, Alumni, Bandung. 

 

Poernomo, Bambang, 1981, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Prodjodikoro,Wirjono, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, 

Bandung. 

 

Rahardjo, Satjipto, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan 

Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 

 

----------, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,  Bandung. 

 

----------, 2001, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar 

Baru, Bandung. 

 

Rosidah, Nikmah, 2011,  Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Magister, 

Semarang. 

 

Siswanto Heni, 2013, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana   

Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Penerbit Pusataka Magister, 

Semarang. 

 

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta. 

 

----------, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi baru, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

----------, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 

Pers, Jakarta. 

 

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 

 

----------, 1986,  Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung. 

 

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Syarifin, Pipin, 2008, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. 

 

B. Undang-undang 

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun   1958 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana. 



UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

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. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Undang-UndangNomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 

C. Web 

Inefentyrina, m.kompasiana.com, perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-

indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian,  diaksestanggal 

24 Juni  2016, pukul 10:33. 

 

 

 

http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/%20diakses-tanggal-23
http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/%20diakses-tanggal-23
http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/%20diakses-tanggal-23

