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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan manusia.1 Selain 

itu hukum berfungsi sebagai metode dari pembangunan dan pembaruan 

masyarakat. Maka, hukum juga berperan sebagai cara untuk mengubah 

masyarakat ke arah yang lebih baik. Kasus perbudakan sudah ada sejak 

dahulu dan sekarang lebih dikenal dengan perdagangan orang. Kasus 

perdagangan orang hingga sekarang masih terjadi, khususnya perdagangan 

anak dan perempuan. 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya 

menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”.2 Seiring dengan 

perwujudan hal itu maka, gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan 

penanganan perdagangan orang terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya. Hal ini dapat diketahui dengan  diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang selanjutnya pada tulisan ini disebut UU TPPO.  

Perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 

khususnya perempuan dan anak dimana korban di ibaratkan sebagai komuditi 

yang diperjual belikan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di 

                                                            
1 Sudikno Mertokusum , 2008, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hal. 160 
2 UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 agustus 2000 
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berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainya, 

telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, 

dan anggota organisasi, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).3  

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang 

paling banyak menjadi korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan 

pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk 

ekploitasi lain.. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam merekrut 

korbannya dengan berbagai cara dan upaya serta bujuk rayu supaya calon 

korban tertarik atas kebohongan pelaku. 

Di era teknologi informasi berkembang secara pesat, memicu pula modus 

kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku secara rapi dan tertutup sehingga 

sulit dijangkau oleh hukum. berkembangnya pelaku perdagangan orang 

(trafficker) melalui teknologi informatika menjadikan kejahatan lintas batas 

negara. Umumnya korban perdagangan orang merupakan mereka yang berada 

dalam kemiskinan, kurangnya informasi dan kurangnya tingkat pendidikan. 

Pelaku perdagangan orang memiliki kemampuan khusus untuk 

mengembangkan modus operandi yang berbagai macam.4 

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan 

dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada 

masyarakat tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang 

kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Dengan 

                                                            
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang    

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU TPPO)  
4 Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM- 

Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, hlm. 2 
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beralasankan perjanjian yang sah digunakan untuk meyakinkan para korban 

dan guna menegelabuhi telah terjadinya perdagangan orang. Perdagangan 

orang pada umumnya berupa pengambilan hak kebebasan dari seseorang 

yang dilakukan berbagai cara oleh kelompok ekonomi kuat.5 

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Diperkirakan 

pertahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak 

diperdagangkan dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.6 

Di Indonesia sendiri kasus tindak pidana perdagangan orang sudah marak 

terjadi. Seperti di daerah Delanggu, Klaten tanggal 23 Maret 2010 

terungkapnya kasus human trafficking (perdagangan orang)  terhadap pelajar 

putri berinisial WE, umur 15 tahun, diduga “dijual” kegadisanya oleh 

rekannya sendiri kepada empat lelaki hidung belang.7 Ada juga kasus lain 

yakni Polres Salatiga, Jawa Tengah yang menggagalkan upaya perdagangan 

bayi. Polisi mengamankan 6 orang tersangka, salah satunya ibu kandung bayi 

tersebut. Mereka rencananya menjual bayi itu Rp 4,3 juta. Bayi malang itu 

lahir 12 Januari 2010. Ibu kandung berinisial TSS, warga Argomulyo 

Salatiga, yang kalut karena kekasihnya tak bertanggungjawab, dengan dalih 

kesulitan ekonomi, perempuan itu akhirnya nekat menjual bayinya.8 

                                                            
5 Riswan Munthe, Desember 2015, Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, hal. 185 
6 Supriyadi Widodo Eddyono, op. Cit, hlm.2. 
7 SOLOPOS, Selasa, 23 Maret 2010 19:30 WIB : Kasus Trafficking Kembali Mencuat di Klaten, 

dalam http://www.solopos.com/2010/03/23/kasus-trafficking-kembali-mencuat-di-klaten-17137 
diakses Rabu 14 Maret 2018 pukul 22.10 WIB. 

8 DetikNews, Selasa 26 Januari 2010 16:28 WIB : Polres Salatiga Gagalkan Perdagangan Bayi 
Pelaku Ibu kandung, dalam https://news.detik.com/berita/1286463/polres-salatiga-gagalkan-
perdagangan-bayi-pelaku-ibu-kandung diakses Rabu 14 Maret 2018 pukul 22.15 WIB 
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Kehadiran UU TPPO, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak 

pidana perdagangan orang dapat diberantas. Aparat hukum masih belum bisa 

memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini 

dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku 

perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang 

bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.9  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul: 

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENEGAKAN 

HUKUMNYA (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

pemasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana 

perdagangan orang ? 

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di 

Wilayah hukum Kabupaten Klaten ? 

3. Apa kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di 

Kabupaten Klaten ? 

4. Bagaimana perdagangan orang dalam perspektif Islam ? 

                                                            
9 Hotlarisda Girsang, Maret 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui 

Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,Volume 5 
No.1, diakses Rabu 04 April 2018 Pukul 11.30 WIB 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menangulangi tindak pidana 

perdagangan orang  

2. Mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di 

wilayah hukum Kabupaten Klaten 

3. Mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan 

orang di wilayah hukum Kabupaten Klaten. 

4. Mengetahui perdagangan orang dalam perspektif Islam. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bemanfaat atau berguna baik secara teoritis 

maupun secaara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan berpikir  serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai 

kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana 

perdagangan orang dan penegakannya di Kabupaten Klaten. 

2. Manfaat Praktis 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca 

terkait kebijakan hukum pidana serta kendala penegakan hukum tindak 

pidana perdagangan orang di Kabupaten Klaten. 



 
 

6 
 

E. Kerangka Pemikiran 

Istilah perdagangan manusia dalam Konvensi PBB menentang Kejahatan 

Terorganisir Transnasional tahun 2000 dalam Pasal 3 protokol 

mendefinisikan perdagangan manusia, yaitu perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman 

atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan penculikan, 

penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau situasi rentan 

atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan supaya 

memperoleh persetujuan dari seseorang yang  memiliki kontrol  atas orang 

lain untuk bentuk-bentuk ekploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau 

pengambilan organ tubuh. 

Dalam akhir dari kejahatan perdagangan manusia ini adalah para korban 

dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan tidak layak.10 

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab banyaknya perempuan 

terjerumus kedalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi 

membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk 

memenuhi kebutuhanya, kertersedian lapangan kerja tidak sesuai laju 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.11 

Upaya menanggulagi  terjadinya kasus perdagangan orang, dibutuhkan 

koordinasi yang baik oleh  para pihak guna melakukan pencegahan dan 

penaggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 Undang-

                                                            
10 Irianto Sulistiawati, 2006,  Perempuan dan Hukum Menuju yang Prospektif Kesetaraan dan 

Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 261. 
11 Silvanus Christian, Juni 2015, Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 4 
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Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah 

negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

penjelasannya, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan 

hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memiliki tugas guna menjalankan penegakan hukum dengan berdasar 

peraturan yang berlaku. Sedangkan kepolisisan memiliki kewenangan 

tersendiri guna melindungi masyarakat terhadap TPPO yakni dengan 

memiliki kemampuan atas pelatihan khusus yang dimiliki polri dalam 

memutus kasus perdagangan orang serta mensosialisasikan akibat dari 

bahayanya perdagangan orang.  

Maka dari itu pencegahan dan penanggulangan tidak hanya dibebankan 

kepada salah satu pihak saja, melainkan kasus perdagangan orang menjadi 

tanggungjawab bersama dari semua komponen Pemerintah dan masyarakat. 

Guna menunjang terwujudnya keadilan dimasyarakat tanpa adanya orang 

yang diperdagangkan dan dieksploitasi.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan 

memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan, sehingga data yang di 
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dapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pokok 

permaslahan.12 Adapun metode dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah  metode 

pendekatan hukum empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang 

diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan 

yang ada di dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan hukum 

empiris ini harus dilaksanakan di lapangan, dapat menggunakan metode 

dan teknik penelitian lapangan.13 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif, yakni 

suatu penelitian yang bertujuan memberikan suatu gambaran secara jelas, 

lengkap, dan teliti tentang suatu gejala sosial yang terdapat di dalam 

masyarakat tertentu.14 Sehingga dapat diperoleh analisa dan kenyataan 

lapangan secara jelas mengenai kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan penegakan 

hukumnya di Kabupaten Klaten. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

                                                            
12 Rianto Adi, 2004, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, hal. 2. 
13 Hilman Hadikusuma, 1995,  Metode Pembaharuan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung : Mandar Maju, hlm. 61 
14 Sukandarrumudi, 2012, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 104. 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data 

yang pertama. Data ini diperoleh dari fakta atau keterangan di lokasi 

penelitian yaitu Kepolisian Polres Klaten. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.15 

Data yang akan digunakan dala penelitian ini ada tiga yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 

18 tahun 2003 Tentang Advokat, dan peraturan-peraturan lainnya. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu berupa buku-buku, makalah, dan literatur karya ilmiah yang 

terkait dengan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 
                                                            
15  Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Bandug: Pustaka 

Setia, hal. 25. 
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Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder 

seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kepolisian Polres 

Klaten. Dengan pertimbangan bahwa sumber data yang di mungkinkan 

dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan 

dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tentang 

kebijakan hukum pidana tentang perdagangan orang. Selian itu, peneliti 

juga menggunakan studi lapangan yaitu dengan teknik wawancara 

langsung di Kepolisian Polres Klaten untuk mengetahui praktik 

penegakan hukum TPPO di Klaten. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yanng dinyatakan oleh 

responden secara tertulis dan lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.16 Pertama-tama hal yang 

dilakukan adalah melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun 

studi kepustakaan, kemudian  data yang diperoleh disusun dalam bentuk 

penyusunan data dan selanjutnya dilakukan pegelolahan data sampai 

                                                            
16 Soerjono Soekamto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 154 
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akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk mendapat validasi data yang 

ada. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis 

menyusun sistematika dala penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai: 

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana. 

1. Pengertian Tindak Pidana, 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana, 

3. Penggolongan Tindak Pidana. 

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana, 

2. Tahap-Tahap Penegegakan Hukum Pidana, 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana Indonesia 

1. Pengertian Peradilan Pidana, 

2. Perangkat Struktur Peradilan Pidana. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidan Perdagangan Orang. 
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Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis akan menguraikan mengenai kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan penegakan hukumnya 

di Kabupaten Klaten 

Bab IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 

terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana 

perdagangan orang dan penegakan hukumnya di Kabupaten Klaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




