
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO) dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 pada tanggal 19 April 2007. UU PTPPO 

mengamanatkan bahwa tindakan perdagangan orang terhadap perempuan dan 

anak harus dihilangkan/dihapuskan karena tindakan itu sangat bertentangan 

dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga 

harus diberantas melalui sistem penegakan hukum pidana (disingkat SPHP) yang 

efektif yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya 

(substantif). 

 

Pelaku tindak pidana perdagangan orang/manusia atau dikenal dalam istilah asing 

human trafficking (HT)/trafficking in person (TIP),
1
 khususnya terhadap 

perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik 

kejahatan terorganisasi maupun kejahatan perorangan (individu), baik di lingkup 

dalam negeri maupun telah menjadi kejahatan lintas batas negara (transnasional). 

Jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah memiliki jangkauan 

operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri, akan tetapi sudah menjangkau 
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antarnegara. Terjadinya TPPO tidak hanya melibatkan pelaku perorangan dan 

korporasi, akan tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan 

wewenang dan kekuasaannya.  

 

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang (modern-

day slavery) terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah 

satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 

Perlakuan terburuk sebagai pengingkaran terhadap penghormatan, pemajuan, 

pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi 

kewajiban negara.
2
 Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di 

berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN 

tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, 

masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). 

 

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah 

kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban TPPO. Korban 

diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,
3
 misalnya kerja 

paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan.  
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Pelaku TPPO melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, 

atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala 

bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas korban perdagangan orang. 

 

Karakteristik TPPO itu sendiri merupakan kejahatan atau tidak pidana yang unik, 

isu angka kejahatan di masyarakat terdengar besar, tetapi penegakan hukum 

pidana (disingkat, PHP) melalui proses peradilan pidana menunjukkan angka 

kejahatannya sangat sedikit. Angka TPPO dapat diibaratkan seperti fenomena 

puncak gunung es (iceberg phenomena) yang terlihat sedikit menonjol di atas 

permukaan laut, akan tetapi badan dan kaki gunungnya sangat besar dan 

mengakar di dasar laut. Kejahatan yang tersembunyi dari jangkauan PHP pada 

perkara TPPO. 

 

Perdagangan orang pada saat ini sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional 

yang luar biasa sebagai kejahatan lintas batas negara. Perdagangan orang menjadi 

bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis perdagangan 

orang ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan 

penyelundupan/perdagangan senjata ilegal.
4
 Para pakar penegakan hukum di Asia 
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Tenggara menyatakan bahwa sindikat pelaku perdagangan orang terus tumbuh 

dan menjadi lebih terorganisir dengan memanfaatkan teknologi.
5
 

 

Kejahatan perdagangan tersebut di atas, pada saat ini telah mengungguli posisi 

perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat 

perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet 

dan perangkat modern lainnya, sehingga sindikat perdagangan orang lebih 

terencana. Sindikat memiliki sumber daya yang banyak menggunakan teknologi 

canggih untuk kejahatan mereka.
6
 

 

Berbagai laporan terkait perdagangan orang yang dikuatkan dengan data korban 

TPPO menunjukkan setiap tahunnya diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak 

diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Menurut laporan 

lain yang sangat memprihatinkan dikemukakan UNGIFT (United Nations Global 

Initiative to Fight Trafficking) memperkirakan hampir 2,5 juta dari 127 negara, 

warga negara perempuan dan anak telah diperdagangkan di seluruh dunia. 

Demikian pula menurut laporan UNODC, sebagian besar orang yang 

diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi seksual 

sebagai bentuk paling umum dari perdagangan manusia (79%), kemudian diikuti 

oleh kerja paksa (18%).
7
 

 

Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk 

tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial 

                                                           
5
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-

manusia-meningkat diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib. 
6
Ibid.,http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-

perdagangan-manusia-meningkat diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib. 
7
 Op.cit., Philippines, Trafficking in Persons, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and 

Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia. 

http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat


5 
 

Anak (KONAS PESKA) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk 

pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang 

dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM 

RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya TPPO, yaitu 

berdasarkan jenis kelamin, korban trafficking didominasi kaum perempuan 

sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban trafficking dewasa 

sebanyak 74,77%, anak-anak 25,08% dan balita sebanyak 0,15%.
8
  

 

Data penanganan kasus TPPO oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri
9
 

tahun 2009 - 2011, menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana yang 

di paparkan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 1:  Data Penanganan Perkara TPPO 

 

NO TAHUN KORBAN 

DEWASA 

KORBAN 

ANAK 

KASUS PROSES 

1 2004 103 10 76 45 : P21 

2 2005 125 18 71 40 : P21 

3 2006 486 129 84 57 : P21 

4 2007 334 240 177 88 : P21 

5 2008 519 88 199 107 : P21 

6 2009 145 53 102 41 : P21 

7 2010 86 57 105 50 : P21 

8 2011 146 68 133 56 : P21 

 

Sumber:  Data sekunder pada Bareskrim Mabes Polri Tahun 2012 dan dalam  

     Jurnal Perempuan:  Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68 Tahun 2010  

     diolah tahun 2014. 
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Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa data penanganan perkara tindak 

pidana perdagangan orang (TPPO) secara nasional di Bareskrim Mabes Polri 

semakin meningkat. Menurut tabel ini bila data dibandingkan selama tiga tahun 

sebelum diberlakukannya UU PTPPO pada tahun 2007, maka data penanganan 

perkara sudah memperlihatkan cukup banyak perkara TPPO yang diajukan ke 

tahap penindakan dalam bentuk P-21 di tahap Kejaksaan melalui proses peradilan 

pidana. Apalagi setelah diberlakukannya UU PTPPO menunjukkan jumlah kasus 

TPPO yang terjadi semakin meningkat sampai dengan 199 perkara TPPO pada 

tahun 2008. Jumlah perkara TPPO ini hampir mendekati tiga kali lipat dibanding 

data pada awal pencatatan di tahun 2004.
10

 

 

Perdagangan orang sudah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan 

negara Indonesia karena mengancam norma-norma kehidupan yang dilandasi 

penghormatan terhadap kemuliaan hak asasi manusia. Kondisi-kondisi di atas 

mendorong untuk dikeluarkannya UU PTPPO yang bertujuan untuk merespon, 

mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan perdagangan orang yang 

mencakup proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam 

praktik perdagangan orang.  

 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sekaligus 

menjadi perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk mencegah dan 

menanggulangi TPPO. Penegakan hukum untuk melindungi nilai-nilai luhur 

bangsa itu didasarkan pada komitmen kerjasama di level nasional, regional dan 

internasional. Kerja sama itu untuk mengupayakan pencegahan sejak dini secara 
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non-penal (tindakan dan preventif), penanganan dan penindakan perkara  secara 

penal (pidana/represif) dan perlindungan korban dalam kerangka PHP perkara 

TPPO secara efektif, integral dan berkualitas. 

 

Mengingat sifat-sifat TPPO sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu 

dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka TPPO 

harus dihentikan/dihilangkan/dihapuskan. Untuk dapat dilakukannya 

pemberantasan TPPO, maka diperlukan suatu komitmen bangsa Indonesia dalam 

kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk 

memberantas TPPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem 

penegakan hukum pidana (disingkat SPHP) dalam menghadapi perkara TPPO saat 

ini maupun di masa yang datang. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka menimbulkan rasa 

ingin tahu saya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Sistem Penegakan Hukum 

Pidana dalam menghadapi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Penyelenggaraan 

Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (Transnasional).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan   

Berdasarkan uraian pada latar belakang terkait penyelenggaraan SPHP dalam 

menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara (transnasional), maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Bagaimanakah penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dalam 

menghadapi tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas 

negara (transnasional)? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat penyelenggaraan sistem penegakan hukum 

pidana dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan 

lintas batas negara (transnasional)? 

 

2. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi keluasan permasalahan skripsi, maka perlu dibatasi ruang 

lingkupnya pada pembahasan substansi Hukum Pidana, baik hukum pidana 

materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana mengenai 

objek kajian terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai 

kejahatan lintas batas negara (transnasional), dengan lokasi penelitian di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dengan data penelitian tahun 

2014. 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak 

pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas negara 

(transnasional). 
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b. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana 

dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas 

batas negara (transnasional). 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian dapat dibedakan menjadi: 

a. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoretis dari hasil penelitian skripsi ini adalah memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pembuat UU, serta pemikiran konstruktif dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum pidana terkait SPHP yang ada saat ini dan 

penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas 

negara (transnasional). 

 

b. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis dari hasil penelitian skripsi ini adalah memberikan sumbangan 

pemikiran kepada lembaga-lembaga penegak hukum pidana dalam keseluruhan 

tahapan proses peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan, 

tahap pengadilan dan tahap pemasyarakatan terkait SPHP yang ada saat ini dan 

penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas 

negara (transnasional). 

 

D.  Kerangka Teoretis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 
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identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
11

  

Berdasarkan pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) Terpadu (integrated 

criminal justice system) yaitu sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana (atau 

“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana“), maka SPP merupakan 

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri 

dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga 

penyidikan); (2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);  

(3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan 

pengadilan); (4) kekuasaan :pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat 

pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan 

sistem penegakan hukum pidana yang integral.
12

 

 

Sistem peradilan hukum pidana yang ada saat ini dan penyelenggaraan SPHP 

dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara (transnasional), 

dapat dikemukakan beberapa teori hukum sebagai berikut: 

 

Pembahasan rumusan permasalahan pertama, yaitu apakah SPHP saat ini dalam 

menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara (transnasional)?  Teori 

yang dipandang relevan adalah teori-teori hukum pidana yang berguna sebagai 

alat/pisau analisis, yaitu konsep hukum Sistem Penegakan Hukum Pidana yang 

Integral dari Barda Nawawi Arief.
13

 

 

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dilihat secara integral, yaitu adanya 

keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-
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13

 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan..., op.cit., hlm. 1. 
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sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya 

hukum di bidang hukum pidana. Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, 

maka proses penegakan hukum pidana terkait erat dengan ketiga komponen itu, 

yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/ 

normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/ 

institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai 

budaya hukum (komponen kultural) di bidang hukum pidana.
14

 

 

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem penegakan 

hukum pidana (SPHP) yang integral dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
15

 

a. Aspek/Komponen Substansial Hukum (Legal Substance)  

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan 

substansi hukum, di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, 

hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut substansi 

hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan integrated legal 

system atau integrated legal substance.  

 

b. Aspek/Komponen Struktural Hukum (Legal Structure) 

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ 

berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan 

fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dilihat 

secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga 

                                                           
14

 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius 

dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, dalam buku Pendekatan Keilmuan dan 
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Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 42. 
15
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merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/ 

operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum.  

 

Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan  hukum pidana atau 

sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, maka SPP merupakan 

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana terdiri dari 4 

(empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga 

penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) 

kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) 

kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). 

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum 

pidana integral sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (Integrated Criminal 

Justice System). Di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk  juga profesi 

advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.
16

 

 

c. Aspek/Komponen Budaya/Kultural Hukum (Legal culture) 

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-

nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori 

hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan 

edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum. Yang dimaksud dengan nilai-nilai 

budaya hukum (legal culture) dalam konteks penegakan hukum pidana, tentunya 

lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan  

pendidikan/ilmu hukum. Dilihat dari sudut budaya hukum, sistem penegakan 
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hukum merupakan integrated legal culture atau integrated cultural legal system. 

Nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan. 

 

Pembahasan rumusan permasalahan kedua, bagaimanakah faktor-faktor 

penghambat penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai kejahatan lintas batas negara 

(transnasional)? Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-

hentinya dibicarakan. Pernyataan terkait penegakan hukum mempunyai konotasi 

menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum 

merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi 

kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor 

lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus 

diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.  

 

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang 

mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian 

hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna 

melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses 

merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme 

aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan, baik dalam 

menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. 
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Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. 

Namun, menurut Soerjono Soekanto
17

 terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhi/menghambat penegakan hukum, antara lain: 

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 

atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan 

tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya 

merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola 

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti 

setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, 

karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh 

tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang 

diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan 

perilaku yang mendukung. 

 

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 
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 Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010. 
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dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 

adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta 

harus diaktualisasikan. 

 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

 

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 

penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan 

mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, 
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karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata 

lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan 

peraturan hukum tersebut. 

 

2. Konseptual  

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin 

diteliti atau diketahui,
18

 yang sering digunakan dalam penelitian tentang kebijakan 

kriminal secara integral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas 

perdagangan orang. 

 

Beberapa istilah yang memiliki cukup luas pengertiannya, sehingga perlu dibatasi 

agar tidak menyulitkan dalam memahaminya. Adapun pengertian dasar dari 

istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) adalah pada hakikatnya merupakan 

sistem kekuasaan  untuk menegakkan/menerapkan hukum pidana yang 
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  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. 1986.  Hlm. 124. 
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berujung pada pengenaan/penjatuhan  sanksi pidana.  SPHP adalah sistem 

kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/ 

diimplementasikan oleh 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. 

Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari sub-

sistem (komponen) norma/substansi hukum pidana juga dilaksanakan oleh 4 

(empat) subsistem. Keempat tahap/subsistem itu menegakkan ketiga bidang 

substansi hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum 

pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan 

Pidana) Terpadu (Integrated Criminal Justice System).
19

 

b. Tindak pidana perdagangan orang adalah 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.
20

 

c. Kejahatan lintas batas negara (transnasional) (transnasional crimes)
21

 adalah 

kejahatan yang tidak hanya terjadi di level internasional dan mencakup dua 

negara, tetapi juga kejahatan yang memiliki sifat harus melintasi perbatasan 

sebagai bagian dari tindak kejahatan. 
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 Barda Nawawi Arief, Kapita...ibid., hlm. 23. 
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 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 
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 Romli Atmasasmita, “Kebijakan Transnasional dan Internasional serta Implikasi terhadap 

Pendidikan Hukum Pidana serta Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, makalah yang 

disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan 

Kriminologi (ASPEHUPIKI), Bandung, Tanggal 16-19 Maret 2008, hlm. 1. 
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E.  Sistematika Penulisan 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, 

permasalahan dan  ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pengertian tindak pidana perdagangan 

orang; pengertian sistem penegakan hukum pidana; dimensi tindak pidana 

perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas negara (transnasional); dan 

kebijakan formulasi tindak pidana perdagangan orang. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan metode penelitian yang digunakan 

terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

permasalahan penelitian, yaitu karakterisitik responden; penyelenggaraan sistem 

penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang 

sebagai kejahatan lintas batas negara (transnasional); dan, faktor-faktor 

penghambat penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi 

tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas negara 

(transnasional). 
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V.  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan hasil penelitian sebagai 

jawaban permasalahan penelitian dan saran yang terkait permasalahan penelitian. 

 

 


