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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam UUD RI 1945 Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa “setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut dalam Pasal 

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

menyatakan bahwa, “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak”. 

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi 

apabila ada seseorang tidak lagi memandang anak sebagai subyek yang sama 

dengan dirinya, akan tetapi lebih sebagai obyek yang bisa diperjualbelikan 

demi keuntungan pribadi.1 Praktik perdagangan orang telah lama terjadi di 

negara ini. Orang sebagai “obyek dagang”, dalam transaksi ini mayoritas 

adalah anak perempuan. 

Perdagangan manusia atau istilah “human trafficking”  merupakan 

suatu kejahatan yang sangat sulit diberantas dan dikatakan sebagai bentuk 

perbudakan masa kini serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan 

                                                            
1Modifler, Pertanggungjawab Tindak Pidana Perdagangan Anak, dalam jurnal 
Perdagangan Anak, Jumat, 14 Januari 2011, 
http://www.perdagangananak/BlogArenk/KumpulanArtikel. Diakses: Selasa, 15April 
2011. Pukul 20.21 WIB. 
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perkembangan dan kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi maka 

semakin berkembang pula modus kejahatan yang beroperasinya dilakukan 

secara tertutup. Perdagangan orang dapat mengambil korban baik orang 

dewasa maupun anak-anak. Praktik perdagangan anak yang paling dominan 

berada di sekitar jasa prostitusi.2  

Bentuk kepeduliaan dari aparat penegak hukum telah banyak 

melakukan tindakan hukum kepada para trafficker. Sebagai contoh, kasus 

yang berhasil dihimpun oleh mass media Jawa Pos, Senin 18 Juli 2011, 

mendeskripsikan3, yang merupakan wujud kepedulian aparat penegak hukum 

dalam upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak 

Perempuan. Meskipun demikian, banyak pelaksanaan masih menghadapi 

berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peraturan 

pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan dan diterapakan secara efektif, 

kurang tegasnya aparat penegak hukum dan kurang perhatian peran 

masyarakat dalam perlindungan anak. 

Tindak pidana perdagangan anak perempuan bagaikan pemandangan 

Gunung Fujiama di Jepang. Sebuah gunung yang bagian bawah bewarna hijau 

sama dengan gunung yang terdapat di negara-negara lain terlihat jutaan lebih 

                                                            
2Yahya Teofilus Purba, Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Trafficking ,Rabu, 3 Januari 2011  
http://www.USU.Press.USU.ac.id/files/trafficking. Diakses Selasa, 8 Februari 2011    
 Pukul 16.02 WIB. 
3 Jawa Pos, Polisi Tangkap Mucikari Kakap, Senin 18 Juli 2011, disebutkan bahwa 
Mucikari bernama Ari memiliki puluhan gadis, yang berhasil diburu Polisi dengan 
menyamar sebagai seorang laki – laki hidung belang. Tempat kejadian di Medan, 
tepatnya di Hotel Laban Inn, Jl.  Abdullah Lubis Medan. Tutur Ari tak pernah sepi order. 
Umumnya, dia mendapat tiga order semalam. ”Itu hari biasa, malam minggu bisa 20 
orang aku antar dalam semalam”, katanya. Kini Ari terancam 15 tahun penjara karena 
dijerat UU anti-trafficking”. 
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pohon menjulur ke atas, puncak gunung bewarna putih adalah salju. Maka 

pandangan kita hanya tertuju pada bagian atas Gunung Fujiama.  Sama halnya 

yang terjadi di Inonesia, aparat penegak hukum lebih memprioritaskan kasus-

kasus yang masyarakat menganggap suatu fenomena luar biasa, seperti 

kejahatan Terorisme, Narkotika, dan Korupsi, sehingga kasus tersebut 

terekspos di berbagai media Indonesia. Sedangkan Tindak Pidana 

Perdagangan Anak dan Pelecehan Seksual yang disekitar kita marak terjadi, 

kurang optimal pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya sebagai karya ilmiah dengan judul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penegakan hukum yang akan menjadi kajian dalam skripsi ini adalah 

penegakan hukum dalam arti penerapan hukum dalam kasus - kasus konkrit, 

yaitu kasus perdagangan anak (perempuan).  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak perempuan?    

2. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana 

perdagangan orang, khususnya anak perempuan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak 

perempuan. 

b. Untuk mengetahui praktik penerapan hukum oleh hakim terhadap 

tindak pidana perdagangan anak perempuan. 

2. Manfaat penelitian ini yakni: 

a. Bagi diri sendiri 

Sebagai pendalaman terhadap penguasaan materi mengenai tindak 

pidana perdagangan anak perempuan, yang di masa datang dapat 

dijadikan modal penelitian yang lebih mendalam. 

b. Untuk ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi perkembangan hukum dan wawasan keilmuan.  

c. Bagi masyarakat 

Untuk menambah wawasan masyarakat guna memberi informasi 

kepada masyarakat mengenai gambaran tindak pidana perdagangan 

anak perempuan beserta sanksi bagi pelakunya. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Penegakan hukum ada beberapa tahap antara lain tahap formulasi yaitu 

tahap perumusan peraturan hukum, tahap penerapan hukum dan terakhir yaitu 

tahap pelaksanaan dalam arti menegakkan peraturan hukum.  
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Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini pada tahap 

penerapan peraturan hukum pada kasus – kasus yang terjadi (lingkungan 

Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen). Kajian demikian 

ini dalam metodologis penelitian hukum disebut penelitian hukum normatif 

bertipe penerapan hukum inconcreto, sehingga dasar – dasar teoritis yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah peraturan hukum yang terkait 

dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang menjadi pokok 

bahasan penelitian ini. 

Peraturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut yang akan 

dijadikan pijakan dalam analisis nanti antara lain : 

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

2. UU No. 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. 

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

4. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

5. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.  

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perdagangan orang dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya 

sebagai berikut:4 

                                                            
4 Soerjono Soekanto,  1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja 
Gravindo Persada, halaman 5 
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a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi dalam undang-undang 

saja. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor budaya hukum masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. 

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang 

pemidanaan. Pertama, teori pembalasan(absolute/retributif). Menurut teori ini 

penjatuhan pidana itu adalah pembalasan kepada seseorang yang telah 

melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relatif 

atau tujuan. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan 

dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun 

oleh orang lain. Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan 

mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus 

untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.5 

 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis 

normatif, yakni penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu 

memahami peraturan-peraturan hukum mengenai tindak pidana 

                                                            
5 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, FH UMS, halaman 319‐320. 
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perdagangan orang yang erat kaitannya dengan penerapan hukum pidana 

penjara dan denda dalam perkara perdagangan orang, selanjutnya melihat 

kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini praktik 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak perempuan di 

Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah diskriptif, yakni 

menggambarkan tentang perdagangan anak perempuan dalam perspektif 

normatif dan penegakan hukumnya. 

3.   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten dan 

Pengadilan Negeri Sragen, dengan pertimbangan telah ada kasus yang di 

putuskan oleh Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang meliputi: 

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dalam hal ini 

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Anak Perempuan di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri 

Sragen. 

b. Data sekunder 

Berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari; 
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1) Bahan hukum primer, meliputi perundang-undang yang berlaku 

dalam hal ini: 

a) UUD RI 1945. 

b) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

c) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

e) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

f)   Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 

g) Putusan No. 107/Pid. B/2010/PN. Klt. di  Pengadilan Negeri 

Klaten. 

h) Putusan No. 127/Pid. B/2009/PN. Srg. di Pengadilan Negeri 

Sragen. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para sarjana    

hukum.  

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberiikan informasi, 

dalam hal ini baham hukum sekunder berupa kamus. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

kepada Bapak Suparna S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Klaten dan 

Bapak Agus Komarudin S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Sragen. 

Adapun point-point pertanyaan yang diwawancarakan, antara lain: 

1. Pengertian unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 

2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak oleh 

aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai 

pada Hakim Pengadilan masing-masing di Pengadilan Negeri 

Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen. 

3. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan Hakim Pengadilan 

Negeri Sragen dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah 15 

Tahun penjara dan denda di bawah Rp. 600.000.000,-. 

4. Alasan dalam sidang pengadilan kasus pidana perdagangan anak 

hanya pelaku penjual yang dikenai sanksi pidana, sedangkan 

pelanggan/pengguna tidak dikenai sanksi tapi hanya sebagai saksi. 

b. Studi kepustakaan 

Kajian pustaka ditujukan terhadap literatur-literatur dan 

putusan Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen yang 

membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan. 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Data yang mengungkapkan kebenaran yang 

diperoleh dari studi kepustakaan meliputi yurisprudensi, literatur, dan 

ketentuan yang ada hubungannya dengan tindak pidana perdagangan anak 

perempuan, kemudian disusun secara sistematis sehingga memperoleh 

gambaran yang baik dan jelas. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah para pembaca untuk memahami isi 

skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

  Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari; latar belakang masalah,  

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

  Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang tindak 

pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang perdagangan 

anak, tunjauan umum tentang penegakan hukum. 

  Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang  

unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan dan penegakan 

hukum dalam arti penerapan hukum oleh hakim terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Anak Perempuan. 
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 Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan 

penulisan ini. 

 

 




