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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK  

PIDANA PERDAGANGAN JANIN DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Raymond Orlando Parasian Simanjuntak 

Kasus perdagangan janin banyak ditemukan di masyarakat. Hal ini dikarenakan 

pergaulan yang semakin bebas dikalangan remaja membuat dampak kebebasan 

dari segala aspek antara lain pelecehan seksual terhadap anak yang 

mengakibatkan hamil diluar nikah. Jenis jual beli janin merupakan hal yang 

sangat sulit untuk diberantas. Transaksi ilegal ini masih berlangsung dan 

kecenderungannya terus meningkat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam 

kandungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan 

hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar 

Lampung dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik 

terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

Responden berjumlah 5 orang yaitu : 1 orang anggota Polri, 1 orang jaksa, 1 orang 

hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 1 orang Lembaga Advokasi Anak, 1 

orang Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 

Pengumpulan data di lakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 

analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum 

oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung 

belum sesuai seperti yang diharapkan. Masih terdapat kekurangan pada penyidik, 

hal ini dapat dilihat dari kurang sigap serta jelinya penyidik dalam pembuktian 

sehingga dalam penerapan pasal yang diberikan oleh penyidik belum sesuai yang 

diharapkan. Kemudian mengenai faktor-faktor penghambat dalam penegakan 
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hukum yang didasari antara lain pada faktor hukum yaitu adanya batasan waktu 

yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum serta 

kekurangan yang terdapat dalam isi undang-undang tersebut. Faktor penegak 

hukum yakni terkait dengan kualitas serta pengetahuan aparat penegak hukum 

dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum tersebut. Serta faktor sarana 

prasarana meliputi kurangnya sarana alat transportasi cepat untuk 

menghubungkan antar polda tersebut sehingga membutuhkan waktu dalam proses 

penangkapannya. 

Saran dalam penelitian ini adalah peran aparat penegak hukum khususnya 

kepolisian disarankan lebih jeli dalam melakukan pembuktian terutama pada 

objek tindak pidana perdagangan janin. Penyidik seharusnya melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan fungsi yang diharapkan dan dapat membuat kasus menjadi 

terang dalam proses penyidikan yang dilakukan. Perlu ditingkatkannya 

sinergisitas antara aparat penegak hukum serta kualitas maupun pengetahuan 

aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan, Janin 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 

Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam 

tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam 

kesucianmu.” 

(Alkitab 1 Timotius 4 : 12) 

 

“Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin 

menjadikan kaya.” 

(Alkitab Amsal 10 : 4) 

 

“Man is born can not directly run, there are obstacles that must be skipped. As 

with life, then prepare your weapon to pass through obstacles in the everyday” 

(Raymond Orlando Parasian Simanjuntak) 

 

“Doe kleine dingen en de grote dingen zullen straks bij U komen en vragen om 

gedaan te worden” 

(Ongenoemd) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia dimasa sekarang sudah mengalami perkembangan yang begitu 

cepat di bidang hukum, selain itu perkembangan juga terjadi dalam bidang-bidang 

lain seperti halnya bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tanpa disadari 

oleh masyarakat itu sendiri dengan adanya perkembangan yang begitu cepat 

tersebut tidak selalu memberikan dampak yang positif, melainkan juga terdapat 

dampak negatif, terutama pada kalangan perempuan. Perempuan sendiri 

merupakan suatu kajian yang tidak habis-habisnya dan banyak menarik perhatian. 

Dewasa kini pergaulan yang semakin bebas dikalangan remaja membuat dampak 

kebebasan dari  aspek hukum, aspek pendidikan, aspek kebudayaan maupun aspek 

teknologi.  

Pergaulan bebas tersebut akan menimbulkan banyak hal yang tidak diinginkan 

terutama yang dirasakan pada kaum perempuan, seperti yang telah terjadi di 

masyarakat, antara lain pelecahan seksual terhadap anak yang mengakibatkan 

hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah merupakan hal yang tidak dikehendaki 

oleh kedua pasangan terutama pada perempuan. Kehamilan yang dialami korban 

sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan 

membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan 



2 

 

 

sosial. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma 

berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti 

minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya 

berakibat pada keterbelakangan mental dikarenakan seiring waktu pertumbuhan 

janin tersebut. 

Janin atau embryo adalah makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh dalam 

kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk atau diluar tubuh induk 

(dalam telur)
1
 Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu kedelapan 

kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk, hingga kelahiran. 

Janin disebut juga Calon Bayi.
2
 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 

Perkembangan akan hal tersebut akan menyebabkan munculnya pola-pola tingkah 

laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan 

permasalahan sosial. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi timbulnya kejahatan
3
. Hal ini yang banyak menyebabkan terjadi 

masalah baik aborsi maupun perdagangan janin. Kasus-kasus perdagangan 

kandungan banyak ditemukan di masyarakat. Jenis jual beli yang sulit diberantas 

dimuka bumi ini adalah jual beli janin. Jenis transaksi ilegal ini masih 

berlangsung dan kecenderungannya terus meningkat. Walau dalam beberapa hal 

                                                           
1
 https://www.scribd.com/doc/54046070/Pengertian-Janin 

2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Janin 

3
 Francis Wahono, Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, 

dalam Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia, Insist Press, 

Yogyakarta, 2003, hlm. 232. 
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polisi berhasil mengungkapnya namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya 

sedikit sekali. 

Para sindikat perdagangan janin, bisnis ini merupakan besar yang dapat 

menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini 

pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern 

dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka 

akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini. Selain itu disebabkan 

sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat 

menyeret pelaku perdagangan janin ke meja hijau. Realitas seperti ini dapat 

dipahami, karena perdagangan janin tidak memberikan dampak yang nyata 

sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui 

akibatnya. Perdagangan janin baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, 

sehingga sulit dideteksi. 

Pesugihan jual janin sendiri memiliki banyak istilah yaitu pesugihan transfer 

janin, pesugihan meteng tembean, pesugihan mukso janin, pesugihan meteng 

ilang, dan sebagainya
4
. Sedangkan aborsi sendiri memiliki pengertian sebagai 

berikut aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari 

uterus─embrio, atau fetus yang belum dapat hidup
5
. 

Peningkatan siklus aborsi dapat dilihat dari dampak kasus Kehamilan Tidak 

Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa 

akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur 

                                                           
4
 Indopesugihan, “Pesugihan Jual Janin”, diakses dari 

http://indopesugihan.blogspot.co.id/2016/05/pesugihan-jual-janin.html, pada tanggal 14 Oktober 

2016 pukul 16.28 
5
 Dorland, Kamus Kedokteran Edisi 29, EGC, Jakarta, 2002, hlm. 58. 

http://indopesugihan.blogspot.co.id/2016/05/pesugihan-jual-janin.html
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hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan 

lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima 

kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh 

bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif 

lainnya
6
.  

Muhajir Darwin dari Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Round Table 

Discussion, tentang Aborsi, Usia Kawin dan Pengaruhnya terhadap Fertilisasi 

yang diadakan BKKBN, mengatakan: “... ketika hukum tidak memberi tempat 

bagi pelayanan aborsi yang aman, maka para perempuan yang mengalami 

kehamilan tanpa dikehendaki terpaksa pergi ke bidan atau dukun aborsi yang tak 

kompeten. Akibatnya, komplikasi kesehatan atau bahkan kematian 

mengancamnya
7
. Selanjutnya menurut Muhajir Darwin, bahwa angka kematian 

maternal di Indoonesia adalah tertinggi di Asia yaitu sekitar 11% di antaranya 

karena pertolongan aborsi yang tidak aman.
8
 

Akibatnya para remaja wanita banyak yang memilih untuk menjual janinnya, 

selain dapat menghilangkan jabang bayi mereka juga mendapatkan sejumlah 

imbalan berupa uang atas penjualan janin tersebut dan bisa menjadi kaya raya. 

Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman 

dan dapat menimbulkan korban jiwa yaitu ibu dari jabang bayi walaupun secara 

hukum keduanya dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, 

susila dan sosial. 

                                                           
6
 (http://regional.kompasiana.com, 24 September 2011) 

7
 http:// www. legalitas.org), diakses 8 Juni 2010) “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi 

bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan menurut UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan” 
8
 ibid 
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Pesugihan jual janin jadi pilihan pelaku menjual janinnya dengan bangsa jin 

mandul. Pesugihan jual janin banyak diburu oleh orang yang berfikir materialistis 

dan tidak memikirkan resiko yang dihadapi secara spiritual. Dan tentu saja 

pesugihan ini mengincar orang yang baru pusing dan butuh duit sehingga remaja 

wanita yang hamil diluar nikah meliriknya daripada aborsi yang beresiko. 

Perdagangan janin ini hampir dapat diidentikkan juga dengan pengguguran janin 

(aborsi). Hal ini dikarenakan praktik perdagangan janin tersebut hampir sama 

dengan praktik aborsi namun yang membedakannya adalah dengan memakai 

ritual jabang bayi dan dibayar atau dijual untuk dijadikan tumbal dalam 

pesugihan. Perdagangan janin juga dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang 

(human trafficking) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan 

perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Dalam hal ini perdagangan janin 

termasuk dalam perdagangan anak. 

Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa anak merupakan seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Bila dilihat dari segi haknya, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 1945, yang menyatakan 

bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Pengertian pesugihan jual janin sendiri merupakan pesugihan yang pendapatannya 

diatas pesugihan jenis jual musuh, yang dimana akan menjual jabang bayi yang 
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usia kehamilannya dibawah 7 bulan dan proses ritualnya dilakukan oleh ibu 

jabang bayi tersebut dalam tempo 1 minggu setelah dibeli oleh gaib maka bayi 

dalam kandungan akan hilang dengan sendirinya tanpa bekas ataupun rasa sakit
9
.  

Contoh dari salah satu kasus yang terjadi di Bandar Lampung, berdasarkan 

keterangan korban yang dikutip dari media online sebagai berikut : 

Polda Lampung masih terus mengusut kasus penjualan janin untuk tumbal dukun 

pesugihan. Polisi masih mencari siapa saja yang pernah menggugurkan janin 

bayinya demi mendapat uang. Memang ada dugaan banyak yang rela 

menggugurkan janin bayinya karena dihargai dengan mahal. Seperti diketahui, 

janin umur 3 bulan dihargai Rp. 10.000.000,- oleh Teguh (45), yang disebut sang 

dukun yang membiayai semuanya. Seperti menurut SU (50), nenek yang mengaku 

dukun beranak yang bertugas mengeluarkan janin dari setiap perempuan yang 

mau melakukan aborsi, pada Selasa (22/3). “Saya bertugas mengeluarkan janin 

setelah keluar langsung diantar ke dukun Teguh. Kita semua lalu kumpul 

menyiapkan kembang 7 rupa, menyan, 3 buah keris, 3 telur ayam kampung. Janin 

itu lalu diramu untuk persembahan ilmu yang dianut dukun Teguh,” ujar SU. 

Kabidhumas Polda Lampung AKBP Dra Sulistiyaningsih menjelaskan korban FR 

pertama kali berkenalan dengan salah seorang tersangka RD dari teman 

sekolahnya yang pernah melakukan aborsi. “Saya dijanjikan mau dikasih uang 

kalau mau menggugurkan janin yang saya kandung. Saya janjian dengan RD di 

depan hotel di Bandarlampung lalu saya dibawa ke Pulau Jawa. Saya nurut karena 

takut pulang ketahuan hamil sama orang tua,” ujar FR. 

 

Kabid Humas Polda Lampung, AKBP. Sulistyaningsih mengatakan, ini 

merupakan ungkap kasus yang berawal dari pengaduan orang tua yang telah 

kehilangan anaknya berinisial FR (15), siswi SMK di Bandar Lampung selama 5 

hari kepada Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Ike Edwin saat berkantor di 

Rajabasa, Bandar Lampung. Menindaklanjuti laporan itu, Kapolda 

memerintahkan petugas Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung untuk 

segera melakukan penyelidikan dan mencari korban. Sementara itu menurut 

Kasubdit IV Renakta Polda Lampung, AKBP. Ferdian Indra Fahmi 

menambahkan, setelah menerima perintah dari Direktur Reserse Kriminal Umum 

Polda Lampung, Kombes Pol. Zarialdi, Tim beranggotakan petugas Renakta 

Polda Lampung di backup petugas Jatanras Polda Lampung bergerak melakukan 

penyelidikan yang mengarah kepada sindikat tersebut. “Setelah dilakukan 

pengejaran, tim akhirnya berhasil menemukan korban dan menangkap ke tujuh 

tersangka di Demak, Jawa Tangah. Dari tersangka disita barang bukti berupa, dua 

unit mobil mini bus, Kris, HP, Uang tunai Rp. 5.000.000,- dan sesaji,” ungkapnya. 

                                                           
9
 Kuncenghaib, “Pesugihan Jual Janin”, diakses dari http://www.kuncenghaib.com/jualjanin.php, 

pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 16.11 

http://www.kuncenghaib.com/jualjanin.php
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Ketujuh sindikat pesugihan yang digiring ke Markas Polda Lampung berinisial 

AR, AS, SA, T, TH dan SU.
10

 

Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut pernah ada dan terjadi di 

wilayah Poltabes Bandar Lampung. Sesuai dengan 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).” 

Selain itu juga terdapat pasal yang mengatur seperti Pasal 299 KUHP dan Pasal 

76 huruf F junto Pasal 83 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Kendati dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang (UU), maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau majelis tarjih 

Muhammadiyah, praktik aborsi (pengguguran kandungan) di Indonesia tetap 

tinggi dan mencapai 2,5 juta kasus setiap tahunnya dan sebagian besar dilakukan 

oleh para remaja
11

. Ditambah lagi dengan dilakukannya aborsi dalam hal janinnya 

untuk dijual, selain orang yang ingin diaborsi itu kandungannya gugur mereka 

juga mendapatkan bayaran dari si pelaku tersebut sehingga memungkinkan 

kejahatan tersebut akan terus berlangsung dan semakin meningkat. Demikian 

                                                           
10

 PosKotaNews, “Sindikat Dukun Pesugihan Ini Berani Beli Janin Bayi Rp 10 Juta”, diakses dari 

nasional.news.viva.co.id/news/read/751374-sindikat-penjualan-janin-untuk-pesugihan-terbongkar, 

pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 16.04 
11

 http://rahmatikhsanmubut.blogspot.com/2014/06/makalah-bahaya-aborsi.html (diakses pada 

tanggal  9 Desember 2014 pukul 15:00 WIB) 
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dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat melakukan kejahatan baik 

pelakunya masih anak-anak maupun orang yang berusia lanjut. 

Simandjuntak dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa 

“Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak 

dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat” 

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “tiap kelakuan yang bersifat tindak 

susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam 

suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan 

menyatakan penolakannya atas kelakukan itu dalam bentuk nestapa dengan 

sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.
12

 

Undang – undang telah mengatur dan mengancam pidana bagi siapa saja yang 

melakukan kejahatan termasuk kasus kejahatan perdagangan janin. Meskipun 

tindak pidana ini telah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang – 

undangan, namun kejahatan ini sampai saat sekarang masih banyak yang 

melakukannya. Banyaknya permasalahan tersebut membutuhkan penegakan 

hukum yang tegas bagi para pelaku sebagai tindakan represif agar tindak pidana 

ini tidak terulang kembali. Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana 

tersebut di atas, satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu 

tentang penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan 

janin di Bandar Lampung. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

                                                           
12

 E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, BPK 

Gunung Mulya, Jakarta, 1982. hlm. 17. 
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1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana 

perdagangan janin di Bandar Lampung? 

b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap 

tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung? 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah penegakan hukum oleh 

penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah pidana khususnya dalam tindak 

pidana umum. 

b. Ruang lingkup objek kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang penegakan hukum oleh 

penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

Penelitian di Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Lembaga Advokasi Anak (LADA). 

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017. 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana 

perdagangan janin di Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik 

terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis : 

a. Kegunaan Teoritis 

(1) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui penegakan hukum oleh 

penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

(2) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan 

hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar 

Lampung. 

 

 

b. Kegunaan Praktis 
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(1) Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai 

penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di 

Bandar Lampung. 

(2) Untuk dipergunakan bagi para Penegak Hukum dan pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penegakan hukum 

oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

(3) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap ilmu hukum pidana. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
13

 

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.
14

 Hal tersebut dapat 

dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah
15

: Seperangkat konstruk 

(konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis 

tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan 

menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.” 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teori Penegakan Hukum 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, UI  Press, Jakarta, 1986, hlm. 125. 
14

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2012, hlm. 14. 
15

 Pred N. Kerlinge, Asas – Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Cetakan 

kelima. Gajah Mada University Press, hlm. 14. 
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Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan didalam 

masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada 

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum 

pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukankan oleh Kadri Husin adalah 

suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
16

 Menurut pendapat 

Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah 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”.
17

 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang 

dalam upaya penegakannya juga harus melaksanakan sanksi represif bersama 

komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan 

hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan 

ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya 

penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 

b. Tahap Penegakan Hukum 

                                                           
16

 Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,  hlm. 244. 
17

 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1993,  hlm. 3. 
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Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar – benar dapat 

terwujud harus melalui beberapa tahap.  

Adapun tahap – tahap penegakan hukum tersebut yaitu : 

(1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat undang – undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan 

legislatif. 

(2) Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana in concreto oleh aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini 

disebut tahap kebijakan yudikatif. 

(3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret 

oleh aparat – aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administratif. 

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga 

kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, 

yaitu dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan 

sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau 

kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada 

tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada 

tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.
18

 

c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

                                                           
18

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

ada lima faktor antara lain:
19

 

(1) Faktor Hukum 

Praktik penyeleggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya hukum itu mempunyai 

unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, 

hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal 

unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak saling bertentangan baik 

secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu 

dengan yang lain bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan 

tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang terkena 

perundang-undangan. 

 

 

(2) Faktor Penegakan Hukum 

Berjalannya fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting. Menurut J.E Sahetapy yang 

menyatakan bahwa : 

                                                           
19

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 5. 
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“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum 

bahwa penegakan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. 

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam 

kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum 

(insklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus 

teras dan terlihat, harus diaktualisasikan.”
20

 

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak 

hukum artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau 

penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan 

wewnangnya harus tepat menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar 

kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat. 

(3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Masalah perangakat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang 

mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, saran atau 

fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 

yang aktual.  

(4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 
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 J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78. 



16 

 

 

yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa 

setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata 

menganggap tugas penegak hukum urusan penegak hukum menjadi salah 

satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

(5) Faktor Kebudayaan 

Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat 

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 

2. Kerangka Konsepsional 

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara 

konsep-konsep yang akan diteliti.
21

 Konsep adalah kata yang menyatakan 

abtrasksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.
22

 Untuk mempertajam 

dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya 

suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu: 

a. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu 

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 

                                                           
21

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 47. 
22

 Fred N.Kerlinger, Op. cit, hlm. 4. 
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b. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut.
23

 

c. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang.
24

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana.
25

 

e. Pelaku Tindak Pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam undang 

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminya kepentingan umum.
26

 

f. Perdagangan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan 

membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga. Sedangkan 

arti kata perdagangan itu sendiri adalah perihal dagang; urusan dagang; 

perniagaan.
27

 

g. Janin adalah tahap minggu 8 kehamilan, tahap embrio berakhir dan tahap 

janin dimulai. Dalam janin semua organ sudah ada, meskipun mereka belum 

sepenuhnya berkembang. Namun, otak, hati dan ginjal mulai bekerja. 

                                                           
23

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54. 
24

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hlm. 109. 
25

 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 

Malang, 2008, hlm. 113. 
26

 Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1993, hlm. 46. 
27

 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2007, hlm. 101. 
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Tungkai dan jari juga mulai tumbuh. Tahap ini adalah yang terpanjang, dan 

bayi akan dikenal sebagai janin sampai saat kelahirannya, antara minggu 38 

dan 40 kehamilan.
28

 

h. Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota 

terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota 

terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang 

menurut jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang 

utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas 

pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.
29

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah pemahaman penulis terhadap penulisan skripsi ini 

secara keseluruhan, maka disajikan sistematikan penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan, 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

                                                           
28

 Manuaba I.BG, Pengantar Kuliah Obstetri, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hlm. 59. 
29

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung, diakses pada tanggal 9 September 2016, 

pukul 11.38 wib. 
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Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori untuk menganalisa permasalahan 

yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori 

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bab ini berisi 

telaah kepustakaan seperti Penegakan Hukum Pidana, Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian Penyidik, Pengertian Tindak 

Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Janin, dan Pengertian 

Perdagangan Anak. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam 

rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber-sumber data, pengumpulan data 

dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang penegakan hukum 

oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. 

Mencari tahu apa faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik 

terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung 

 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang merupakan fokus bahasan 

mengenai penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan 

janin di Bandar Lampung, serta saran-saran penulis terkait dengan masalah yang 

dibahas. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 

1. Pengertian dan Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum.  

Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak saat pelaksanaannya 

dilakukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, 

penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu 

sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
30

 Menurut pendapat 

Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
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mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup”.
31

 

Penegakan hukum pidana itu sendiri merupakan suatu usaha guna mewujudkan 

ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana maupun kepastian hukum serta 

kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses 

yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound, menyatakan bahwa pada 

hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
32

 

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilandasi oleh nilai etik, moral, dan 

spiritual yang memberi keteguhan komitmen dengan tujuan tidak hanya 
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 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3. 
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menegakkan kebenaran formal tetapi juga untuk mencari kebenaran materiil yang 

diharapkan dapat mendekati kebenaran yang sifatnya hakiki. 

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai 

sarana sosial kontrol. Menurut Lawrance M. Friedman, terdapat fungsi lain dari 

sistem hukum yaitu, dispute, settlement, redtributive/social maintance, disamping 

itu terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada 

hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian 

pelbagai kepentingan.
33

 

1) Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari 

karakteristik sistem peradilan pidana, seperti yang dikemukan oleh Muladi. 

2) Berorientasi pada tujuan (purposive behavior). 

3) Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan bagian-

bagiannya (whoslim). 

4) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar seperti sistem 

ekonomi, sosial budaya, politik dan HAM, serta masyarakat dalam arti luas 

sebagai super sistem (openness). 

5) Operasional bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu. 

(transformation). 

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Total Inforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana subtantif (substantive law of 

crime). Penegakan hukum pidana ini secara total tidak mungkin dilakukan 
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sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana 

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu 

mungkin terjadi hukum pidana subtantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 

delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut 

sebagai area of no enforcement. 

2) Full Enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement. Dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal. 

3) Actual Enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya. Yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement.
34

 

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana 

tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu 

(Integrated Criminal Justice System) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga 

Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.
35

 Sebagai suatu proses yang 
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 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm.45. 
35
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bersifat sistematik maka, penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application). Pemahaman yang bersifat 

sistematik itu yaitu melihat unsur-unsur penegakan hukum sebagai sub-sub sistem 

peradilan pidana yang mengarah pada konsep penegakan hukum pidana berupa 

aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Termasuk didalamnya tentu saja Lembaga Bantuan Hukum. Bekerja dalam suatu 

proses yang saling berhubungan satu sama lain. 

Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan 

Nonpenal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik 

kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional 

untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak 

dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana, maka secara 

umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. 

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, bahwa politik hukum pidana sebagai 

salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk 

penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum 

pidana yaitu : 

1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh 

badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-
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undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. 

2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian 

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 

menegakan serta menerapkan peraturan 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 

daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan 

yudikatif. 

3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana 

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana 

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-

undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. 

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

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Bertolak dari uraian di 

atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional 
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sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor 

yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, 

(perundang-undangan) pidana. Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan 

dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum:, 

“struktur hukum” dan “budaya hukum,”.
36

 

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan 

kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), 

maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial 

(social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial 

(social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan 

masyarakat (social defence policy). Hal ini dapat dilihat dari skema berikut:
37

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Penal policy menurut Barda Nawawi Arif 
Sumber : Buku Barda Nawawi Arief, 2001 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

ada lima faktor antara lain: 

1) Faktor Hukum 

Dalam praktik penyeleggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Pada hakekatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum 

perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum 

ilmuan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak 

saling bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara perundang-

undangan yang satu dengan yang lain bahasa yang dipergunakan harus jelas, 

sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang 

terkena perundang-undangan. 

2) Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting. Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa: 
38

 

“Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (insklusif manusianya) keadilan 

dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.” 
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Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum 

artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 

Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tepat menjaga 

citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak 

rendah dikalangan masyarakat. 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 

keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat 

keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor 

pendukung. Oleh karena itu, saran atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 

penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, 

tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan yang aktual. 

4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam 

penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegak hukum urusan 

penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

5) Faktor Kebudayaan 
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Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar 

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis 

pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert 

B. Seidman, secara teoritis memberikan penjelasan sebagaimana dikutip oleh 

Satjipto Rahardjo yang dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Chambliss dan Seidman mengenai Proses Penegakan Hukum. 
Sumber : Buku Satjipto Rahardjo, 1980 

Teori tersebut mempunyai tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum 

dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi: 1) Lembaga Pembuat 

Peraturan; 2) Lembaga Penerap Peraturan; 3) Pemegang Peran. Dan dari ketiga 
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komponen dasar tersebut, Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil, 

sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:
40

 

Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang 

peran itu diharapkan bertindak. 

1) Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon 

terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksi, 

aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks 

kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya. 

2) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 

terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya 

keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang 

mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para 

pemegang peran. 

3) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-

sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, 

dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang 

datang dari para pemegang peran serta birokrasi. 

Sedangkan Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan 

penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh 
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terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan 

terjadi (onrecht in potentie).
41

 

B. Pejabat Penyidik 

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan 

tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi 

Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. 

1. Pejabat Penyidik Polri 

Di dalam Black’s Law Dictionary disebutkan police adalah “The governmental 

departemen charged with the pereservation of public order, the promotion of 

public safety, and the prevention and detection of crime”. 

Warsito Hadi Utomo, menjelaskan bahwa istilah kepolisian mengandung 4 

(empat) pengertian, yaitu : 

a. Sebagai tugas; 

b. Sebagai organ; 

c. Sebagai pejabatnya/petugasnya; dan 

d. Sebagai Ilmu Pengetahuan Kepolisian. 

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas 

dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang 

                                                           
41

 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15. 



33 

 

yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, 

sedangkan sebagai Ilmu Pengetahuan Kepolisian dalam arti ilmu yang 

mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.
42

 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepolisian 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal 

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan” 

Istilah kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua 

pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari 

pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu 

fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang 

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif dirumuskan dalam Pasal 30 ayat 

(4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai alat Negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum”. Maksud daripada wewenang atributif disini ialah wewenang yang 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang 

kepolisian itu sendiri yang mana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) 
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Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain-lain. 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam 

Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum yang berlaku;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Dengan demikian tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas 

dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa jaminan 

dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma 

hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun 

represif. 

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan 

pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai 

tugas kepolisian dalam bidang penegakan peradilan atau penegakan hukum, yang 

dibebankan kepada petugas kepolisian. 

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Polri, yang terdiri dari : 
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a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengaalan dan patrol terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas dijalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Meyelenggarakan idetifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang 

kepolisian yang diperoleh secara atributif saja, yang mana dari wewenang yang 

secara atributif tersebut meliputi wewenang secara umum dan khusus. Wewenang 

umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasif 

kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
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i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi 

kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari 

segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab 

penyidikan kepada instansi kepolisian. Agar seorang pejabat kepolisian dapat 

diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan”. Adapun 

jabatan berdasarkan syarat kepangkatan tersebut sebagai berikut : 

a. Pejabat Penyidik Penuh 

b. Penyidik Pembantu 

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

Penyidik pegawai negeri sipil sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu 

pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. 

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang 

penyidikan pada salah satu pasal. 

Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 

tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan 

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup 
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undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula 

ditemukan dalam masing-masing undang-undang yang menjadi dasar hukum 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang hanya dibatasi oleh 

peraturan perundang-undangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan 

pada bidang tugas masing-masing.
43

 

Disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut 

memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk 

melakukan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang 

dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang 

menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana 

khusus itu. 

Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) 

yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada 

Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang 

yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
44

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan 

penyidik, disamping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan 

penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum 

pidana. Adapun Penyidik Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kewenangan untuk 
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menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga 

penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam 

undang-undang tersebut. 

Walaupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan menyidik sesuai 

dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar subsistem peradilan pidana, tidak boleh 

mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan 

suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri, yang merupakan bagian dari 

subsistem peradilan pidana. 

C. Pengertian, Unsur-Unsur, Subjek Tindak Pidana, dan Tujuan 

Pemidanaan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Perbuatan pidana menurut Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut.
45

 Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu 

“tindak pidana”. Istilah ini timbul karena dari pihak kementrian kehakiman, sering 

dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari 

”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti 

perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan 
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peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena itu kata tindak sebagai kata yang 

tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah 

tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya 

hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. 

Tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar feit.
46

 Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu 

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
47

 

Vos merumuskan bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang–undangan.
48

 Tindak pidana merupakan 

pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara 

yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar 

undang–undang pidana. Kelakuan manusia yang melanggar hukum dirumuskan 

didalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan.
49

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Bila dilhat pada Buku II KUHP yang memuat rumusan-rumusan perihal tindak 

pidana tertentu yang masuk dalam kejahatan, dan Buku III KUHP memuat 
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pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 

11 unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya terbagi menjadi dua unsur, yakni 

kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan 

selebihnya berupa unsur objektif. Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman 

Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur 

yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan.
50

 

Unsur  yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan 

batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan 

keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. 

Adapun 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; 
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5. Perasaan takut atau vress. 

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai 

batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur objektif dari suatu tindak 

pidana terdiri atas: 

1. Sifat melanggar hukum; 

2. Kualitas dari si pelaku; 

3. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat.
51

 

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

macam yakni: 

a. Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui 

(willens en 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 membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu: 

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 
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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, 

tetapi 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. Ketidaksengajaan (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.
52

 

3. Subjek Tindak Pidana 

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah 

perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia 
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(naturlijke personen). Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai 

berikut
53

: 

a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : 

“barang siapa yang …….”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain 

dari pada “orang”. 

b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan 

kepada tindak pidana, yaitu : 

1) Pidana pokok : 

a) Pidana mati; 

b) Pidana penjara; 

c) Pidana kurungan; 

d) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan. 

2) Pidana tambahan : 

a) Pencabutan hak-hak tertentu; 

b) Perampasan barang-barang tertentu; 

c) Diumumkannya keputusan hakim. 

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya 

hanya dapat dikenakan pada manusia. 

c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat 

ada/tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat 

dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. 

d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu 

merupakan sikap dalam batin manusia. 

4. Tujuan Pemidanaan 
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Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau 

melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun 

negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, 

masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak 

sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Adapun teori tujuan 

pemidanaan terbagi atas tiga yaitu : 

(1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive Theorie) 

Berpandangan berdasarkan keadilan maupun nilai moral, pidana sepatutnya 

diperlukan untuk memperbaiki keseimbangan moral yang telah rusak oleh 

kejahatan, maka pelakunya harus dipidana sebagai balasannya. Pidana dijatuhkan 

semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

yang melakukan tindak pidana
54

. Hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan 

terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan 

kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sehingga titik berat 

perhatiannya pada masa lampau.
55

 Menurut Karl Christiansen, karakteristik dari 

teori absolut atau teori pembalasan (retributive theorie) adalah:  

a) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalaasan; 

b) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat; 

c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; 

d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku tindak pidana; 

e) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan 

kembali pelaku tindak pidana. 
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(2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian Theorie) 

Berpandangan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

Pembalasan tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Menurut Karl Christiansen, karakteristik teori relatif atau 

teori tujuan (utilitarian theorie) adalah: 

a) tujuan pidana adalah pencegahan (prevention), 

b) pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat, 

c) hanya pelanggaran-pelangaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, 

d) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan tindak pidana, 

e) pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan tindak pidana 

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
56

 

(3) Teori Gabungan 

Teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib 

masyarakat. Mengenai asas pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa 

yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Dalam 

hal yang berkaitan dengan perlindungan tata tertib masyarakat maka penderitaan 

atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada tindak pidana yang 

dilakukan pelaku.
57

 

Muladi berpendapat lebih cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan 

pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, 

ideologis, dan yuridis filosofis yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana 
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merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak 

pidana. 

Teori gabungan titik berat perhatiannya pada masa lampau dan masa yang akan 

datang dan mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tata 

tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat.
58

 

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :  

a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik 

secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau 

 

b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan 

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan 

masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, 

serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. 

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 

D. Perdagangan Janin 

1. Pengertian Perdagangan 
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Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu 

dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh 

keuntungan. Pengaturan perdagangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut Bambang 

Utoyo, perdagangan adalah suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa 

dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan 

kebutuhan. 

2. Pengertian Janin 

Janin merupakan suatu kehidupan baru saat berada di dalam rahim (yang sebagian 

besar tidak terlihat) adalah bagian pertama dalam kehidupan seorang bayi. Ini 

adalah periode antara bergabungnya sebutir telur dan sebuah sel sperma saat 

pembuahan dan saat masuknya bayi ke dunia saat dilahirkan. Seorang perempuan 

hamil selama 266 hari. 

Spesies manusia mengikuti kecenderungan umum dalam kelompok mamalia – 

semakin besar ukuran tubuhnya maka semakin lama usia kehalimannya. Adapun 

yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang 

perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.
59

 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian janin adalah bakal bayi
60

 yang masih 

dalam kandungan ibu. Yang penulis maksudkan adalah dimulainya dari 
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pertemuan sel sperma dan dari orang tua laki-laki dan sel ovum dari orang-tua 

perempuan dari tahap zigot, embrio hingga fetus. 

3. Pengertian Anak 

Dalam beberapa ketentuan hukum, manusia disebut sebagai anak dengan 

pengukuran / batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia, 

menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap negara 

diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan 

sebagai anak. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap 

anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 5 Undang 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 

sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan 

menjadi korban Tindak Pidana Orang. 

 

4. Pengertian Perdagangan Anak 

Definisi perdagangan anak pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan protokol untuk 

mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum 

perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “protokol 
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Palermo” protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat 

hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua Negara yang 

mewajibkan menyetujuinya.  

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.
61
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III. METODE PENELITIAN 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan 

dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.
62

 

Soerjono Soekanto mengatakan metodelogi berasal dari kata metode yang artinya 

jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa 

kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan 

penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu 

untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis 

normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-

norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut 
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dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, 

teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang 

akan diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan 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 sehubungan dengan masalah 

yang akan diteliti, yaitu penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana 

perdagangan janin di Bandar Lampung. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, 

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau 

narasumber. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan mempelajari literatur-literatur  hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-

pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
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a. Bahan Hukum Primer yaitu :  

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh 

dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku–buku, 

literartur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, 

ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan 

sebagainya.
63

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  : 1 orang 

2. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 orang 
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3. Polisi Daerah Lampung    : 1 orang 

4. LSM Lembaga Advokasi Anak   : 1 orang 

5. Dosen Fakultas Hukum    : 1 orang 

       + 

Jumlah  :  5 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana 

ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka 

mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini,  maka digunakan prosedur 

pengumpulan data.  Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara 

sebgai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta  literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan 

diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan 
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penilitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh 

keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Pengolahan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui 

pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara 

kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan 

dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau 

tidaknya data tersebut terhadap permasalahan. 

b. Klasifikasi    data,    yaitu    pengolahan    data    dilakukan    dengan    cara 

menggolongkan dan mengelompokkaan data dengan tujuan untuk menyajikan 

data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data. 

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar 

mempermudah dalam pembahasan. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengoraganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data.
64

 

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis 

secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis 

secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu apa yang  dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau 

secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut  ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas 

bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berikut uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di 

Bandar Lampung belum dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan pada penyidik yang 

dapat dilihat dari kurang sigap serta jelinya penyidik dalam pembuktian. 

Sehingga penyidik belum melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi yang 

diharapkan. Penyidik dalam tugasnya harus mencari pembuktian terhadap 

objek tindak pidana tersebut. Hal ini berguna untuk dijadikan sebagai bukti 

agar penyidik jelas mengetahui akan keberadaan objek tersebut. 

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak 

pidana perdagangan janin di Bandar Lampung mencakup faktor hukum yaitu 

dikarenakan adanya batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam 

melakukan penegakan hukum serta kekurangan yang terdapat dalam isi 

undang-undang tersebut. Faktor yang juga dapat menjadi penghambat dalam 

melakukan penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya sendiri yakni 
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terkait dengan kualitas serta pengetahuan aparat penegak hukum terhadap 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor sarana meliputi kurangnya 

sarana alat transportasi cepat untuk menghubungkan antar polda tersebut 

sehingga membutuhkan waktu dalam proses penangkapannya. 

Faktor masyarakat merupakan suatu faktor yang penting dalam penegakan 

hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar 

Lampung, adapun faktor penghambat tersebut meliputi kurangnya kesadaran 

hukum dari masyarakat. Korban sudah terlalu berat dengan bebannya 

sehingga ia lebih memilih pasrah dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum. 

Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari warga ketika telah terjadinya 

musibah tersebut. 

Faktor kebudayaan juga mempengaruhi proses terjadinya penegakan hukum 

yakni dengan adanya perbuatan yang dianggap lumrah untuk dilakukan 

meskipun itu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini 

yang membuat tertanamnya pemahaman yang salah sehingga menjadi budaya 

serta menjadi faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana menjadi 

terhambat. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan 

beberapa saran berikaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian disarankan lebih jeli dalam 

melakukan pembuktian terutama pada objek tindak pidana tersebut. Penyidik 

seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diharapkan 

dan dapat membuat kasus menjadi terang dalam proses penyidikan yang 

dilakukan. Serta penyidik tidak tinggal diam dan tidak hanya terpaku pada 

pasal penculikan tersebut dan harusnya penyidik melakukan pengembangan 

terhadap kasus ini. Pihak berwenang diharapkan dapat bersikap proaktif 

dalam menyikapi tindak pidana perdagangan janin serta meningkatkan 

pemahaman maupun kinerja dalam mencegah tindak pidana perdagangan 

janin di Bandar Lampung. 

2. Aparat penegak hukum dalam sinergisitasnya perlu ditingkatkan serta kualitas 

maupun pengetahuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya 

penegakan hukum tersebut. Serta perlunya pemahaman akan kesadaran 

hukum di dalam masyarakat maupun kepedulian masyarakat terhadap hukum 

tersebut dan merubah budaya hukum yang salah. Hal ini dapat dilakukan oleh 

pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam hal ini ikut berperan 

melakukan sosialisasi mengenai undang-undang dan diharapkan sosialisasi 

ini tidak hanya terjadi pada kota Bandar Lampung melainkan juga pada 

tingkat desa. Serta peningkatan terhadap upaya berkelanjutan yang dilakukan 

melalui masyarakat baik dari orang tua, guru-guru maupun warga sekitar 
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untuk turut serta mengawasi. Dan dibutuhkan peningkatan terhadap sarana 

prasaran yang memadai guna dalam melakukan penegakan hukum. 
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