
  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal sebagai trafficking adalah 

permasalahan internasional yang telah menimbulkan korban sekitar 600.000-

800.000 orang tiap tahunnya. Dari jumlah tersebut diperkirakan 80% korban 

adalah perempuan dan anak perempuan. Sementara itu International Labor 

Organization (ILO) memperkirakan bahwa terdapat 12,3 juta orang yang 

terupayagkap dalam kerja paksa, termasuk di dalamnya anak yang terpaksa 

bekerja, orang-orang yang terpaksa bekerja karena jeratan hutang dan kerja seks 

secara terpaksa.
1
 

 

Laporan tentang perdagangan orang di dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Amerika Serikat tahun 2008, disebutkan bahwa indonesia merupakan negara 

pengirim, penerima, dan sekaligus negara yang menjadi wilayah singgah (transit) 

untuk praktik perdagngan orang. Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah 

mengeluarkan larangan pengiriman “duta budaya”, tetapi kasus perdagangan 
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orang di Indonesia selama kurun waktu 2007 mengalami peningkatan, terutama 

terkait dengan praktik-praktik pemalsuan dokumen.
2
 

 

Praktik tersebut merupakan sebuah realita kekinian yang terjadi sebagai 

konsekuensi logis atas kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di beberapa 

wilayah tujuan, sementara di wilayah pengirim lapangan kerja tak tersedia atau 

lapangan kerja yang ada tak lagi sesuai harapan atas tuntutan realita hidup. Selain 

itu, praktik perdagangan orang juga semakin marak karena bertumbuhnya industri 

seks-baik yang legal maupun illegal. Laporan WHO tentang kerja seks (sex work) 

di Asia menyebutkan bahwa terdapat peningkatan jaringan antara industri seks di 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan jumlah klien dan pekerja seks yang 

bermigrasi di antara ketiga negara itu.
3
 

 

Upaya penanggulangan perdagangan orang (counter-trafficking) sejatinya telah 

dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Lahirnya Protokol Tahun 

2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, khusunya Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai 

Protokol Palermo telah menjadi pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).  

 

Secara lebih luas, upaya perlindungan terhadap masyarakat agar hak-haknya dapat 

dipenuhi juga tercantum dalam : (a) Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 

(DUHAM) yang diratifikasi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember 1948, 

(b) CEDAW (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan) yang diratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
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melalui Resolusi Majelis Umum 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979 dan 

disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 24 juli 1984 melalui 

UU No. 7/1984, (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

Budaya (ECOSOC) yang diratifikasi PBB melalui Resolusi Majelis Umum 2200A 

(XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan disahkan Pemerintah Republik 

Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, (d) Konvensi Hak Anak yang 

diratifikasi Majelis Umum pada tanggal 20 November 1989, Konvensi ILO No. 

182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.
4
 

 

Pemerintah Indonesia sendiri pada April 2007 telah mengesahkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (PTPPO). Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan isyarat 

„upayag‟ terhadap praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama. 

Pada tahun 1984, instrumen nasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984. Serta 

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang 

Hak-Hak anak. Dalam praktik perdagangan orang, perempuan dan anak selalu 

menjadi korban. 

 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ini dikatakan bahwa “Perdagangan 

Orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
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pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 

 

Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan 

sangat sulit dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan 

pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena 

kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang 

sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta 

biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke 

daerah penyeberangan Malaysia. Oleh karena itu kegiatan jaringan ini dapat 

dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.
5
 

 

Secara yuridis, rumusan delik trafficking in persons ke dalam undang-undang 

mutlak diperlukan untuk kriminalisasi perbuatan. Rumusan delik ini belum ada 

dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham 

legalistik dan formalistik sulit menemukan hukum (rechvinding) dan membentuk 

hukum (rechvorming) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui 

mekanisme pengadilan. Padahal hakim berwenang untuk menggali nilai-nilai 

sosiologi yang aktual dalam masyarakat. Walaupun UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sudah mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak, 
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namun progresivitas norma UU ini masih setengah hati, yang melahirkan multi 

interpretasi, pemulihan, dan repatriasi saksi dan korban. Mengingat kompleksnya 

masalah kejahatan trafficking ini, maka diperlukan adanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan ini. Pada saat ini, belum 

ada definisi hukum yang baku tentang perdagangan anak di Indonesia baik dalam 

KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya. Perdagangan manusia 

telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP dan UU No. 39 Tahun 1999 

tentang HAM. 

 

Berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 296,297,298 dan Pasal 65 UU No. 39 

Tahun 1999. Dalam praktik yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga 

tetap memperlakukan KUHP Pasal 296,297, dan 298. Pasal tersebut seringkali 

tidak mampu menyeret para pelakunya karena unsur-unsur dari KUHP mengenai 

perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak 

begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan 

tidak terjerat oleh pasal tersebut. 

 

Ketiga pasal di atas yaitu Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 298 hanya dapat 

menjerat perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual saja, karena ke 3 

pasal tersebut masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, 

dalam banyak hal KUHP sendiri masih bisa gender sehingga kurang dapat 

memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak dan perempuan. 

Lemahnya upayagkat hukum untuk menjerat aktor kejahatan trafficking banyak 

disebabkan oleh sanksi yang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP dan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, selain minimnya pasal-pasal yang ada, 
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KUHP menganut sistem pengancaman maksimal tanpa batasan ancaman 

minimal.
6
 

 

Undang-undang ini sangat jelas menggambarkan bahwa perdagangan orang bukan 

suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena 

dilakukan dengan modus oupayadi yang sistematis dan kontinu. 

 

Beberapa kategori bisa diambil dalam menafsirkan undang-undang tersebut yaitu: 

 

1) Pelaku perdagangan orang bisa seseorang, kelompok orang/organisasi, dan 

perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta 

menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. 

2) Korban perdagangan orang adalah mereka yang berasal dari kelompok 

rentan seperti perempuan dan anak-anak atau mereka yang dalam struktur 

masyarakat tergolong kaum marjinal seperti warga miskin. 

3) Praktik perdagangan orang telah membatasi bahkan melanggar prinsip-

prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan 

atau dikomersilkan (not for sale) 

4) Alur kerja trafficking tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi 

sudah berkembang menjadi kejahatan lintas negara. 

 

Ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, 

perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan 

dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan 

mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang 
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diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM). 

 

Salah satu contoh kasus perdagangan orang (trafficking) dialami juga oleh FSL 

yang berumur 13 tahun, TA yang berumur 14 tahun, TS yang berumur 13 tahun, 

dan DS yang berumur 14 tahun. Mereka  menjadi korban perdagangan anak yang 

dilakukan oleh tersangka NI dengan modus para korban diimingi dengan 

pekerjaan yang menjanjikan di sebuah cafe dengan gaji bulanan. Adapun 

tersangka menarik para korban lainnya yaitu dengan cara menyuruh korban yang 

sudah bergabung untuk mengajak renan-rekan lain untuk bergabung. Setelah 

bergabung ternyata mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dengan 

kewajiban para korban harus menyetor uang hasil transaksi dengan tamunya (pria 

hidung belang) dibagi dua dan diserahkan kepada tersangka NI. 

 

Akibat perbuatannya tersangka NI dikenakan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 UU RI 

nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 

dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 UU RI nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak 

dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
7
 

 

Masalah trafficking bersifat multidimensional, dalam arti berkolarasi dengan 

aspek yuridis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 

Trafficking sekarang ini bukan lagi masalah nasional saja, tetapi sudah menjadi 

masalah global. Pada intinya trafficking ini, apapun bentuknya harus ditindak 

tegas dan diselesaikan segera. Melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan 
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perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang (trafficking) ini. 

 

Akan tetapi, dalam penerapannya masih mengalami hambatan, untuk itu 

diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan 

lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dalam menangani perkara-

perkara trafficking, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, 

profesional, serta berkesinambungan. Seperti halnya mendirikan lembaga-

lembaga sosial baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-

lembaga di luar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, maupun 

organisasi sosial lain yang memang bertujuan memberantas tindak pidana 

trafficking in persons ini secara bersama-sama. 

 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah 

tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul “Upaya 

Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Trafficking) (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. RumusanMasalah 

 

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka 

permasalahan yang akan di teliti adalah: 

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking)? 
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b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking) (studi 

kasus Polresta Bandar Lampung)? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Mengingat sistem pemidanaan merupakan kajian yang sangat luas maka ruang 

lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada lingkup ilmu pengetahuan hukum 

pidana. Ruang lingkup substansi hanya pada permasalahan penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dan faktor-faktor 

penghambat penegakan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang sistem peradilan pidana, KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan diwilayah Polresta Bandar 

Lampung Tahun 2013. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah: 

 

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking). 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 

orang (trafficking). 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Seacara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya. 

 

b. Kegunaan Praktis  

 

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan 

terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana perdagangan orang (trafficking), serta sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan, yaitu sarjana hukum. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
8
 

 

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga), 

anatara lain:
9
 

1. Total Enforcement (total penyelenggaran), ruang lingkup penegakan hukum 

pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif 

“substanstantive law of crime”. Penegakan hukum pidana secara total ini 
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tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat 

oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan 

penangkapan, penahanan, penggelapan, penyitaan dan pemeriksaan 

pendahuluan. 

2. Full Enforcement (penyelenggaraan penuh), 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 (penyelenggaraan nyata), untuk mengatasi berbagai 

permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya 

menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan 

atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”. Mempergunakan 

upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas yaitu dengan 

menanggulangi upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non 

penal (bukan hukum pidana). 

 

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek 

itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri 

secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 

 

Pada masalah penegakan hukum pemikiran harus diarahkan kepada apakah 

berlaku atau tidaknya hukum tersebut di masyarakat. Pada masalah ini 

pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat serta para penegak hukum di lihat dari bagaimana menerapkan sebuah 
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peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dalam proses peradilan 

pidana, maka terdapat pemberlakuannya sebagai berikut:
10

 

a. Tahap Formulasi ialah tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat 

undang-undang, tahap ini dapat pula tahap kebijakan legislatif. 

b. Tahap Aplikasi ialah tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak 

hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, tahap ini dapat disebut 

kebijakan yudikatif. 

c. Tahap eksekusi ialah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat-aparat pelaksanaan pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administrasi. 

 

Ketiga tahap ini dilaihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang 

harus tercapai secara selaras seimbang. 

 

Upaya kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum bukanlah semata-mata 

pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor 

penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu:
11

 

1. Faktor hukumnya, 

2. Faktor penegak hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas, 

4. Faktor masyarakat, 

5. Faktor kebudayaan. 
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2. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

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

dengan istilah-istilah yang akan diteliti.
12

 

 

Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13

 

b. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, hukum 

pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang 

dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni 

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (on recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan 

tersebut.
14

 

c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 

yang turut serta melakukan.
15

 

d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam 

dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan ketentuan 

undang-undang.
16
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e. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan 

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi.
17

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami oleh para pembaca, maka penyusunan 

skripsi ini diuraikan dalam beberapa bagian, yang terdiri dari: 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab Pendahuluan memuat latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, 

masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab Tinjauan Pustaka berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan 

untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diselidiki. Untuk 

Bab II ini disampaikan pengertian-pengertian umum dari perdagangan orang 
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(trafficking), peraturan perundang-undangan, faktor-faktor terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang cara bagaimana memperoleh 

pemahaman dan jawaban dari permasalahan yang diselidiki secara konstuktif dan 

sistematis, logis dan konsisten, yang meliputi cara pendekatan masalah, sumber 

dan jenis data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian-uraian yang menjelaskan dan 

menjawab permasalahan tentang upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak 

pidana perdagangan orang (trafficking), dan mengenai faktor-faktor penghambat 

dari upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang 

(trafficking). 

 

V. PENUTUP 

 

Bab Penutup memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diselidiki 

oleh penulis dalam proposal skripsi ini. 


