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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 
 Kedudukan anak dalam suatau Negara perlu diperhatikan keberadaanya. Dan di 

jadikan acuan dalam garis besar agenda Negara untuk di lindungi dari berbagai 

macam eksploitasi dan diskriminasi. Sesuai dengan acuan pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan 

masyarakat seluruhnya. Tujuan tersebut sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 19451 yang menyebutkan “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, 

pasal ini menekankan bahwa melalui pekerjaan setiap warga negara tersebut baik 

dewasa, anak-anak, remaja dsb, dapat meningkatkan perbaikan tingkat kehidupan dan 

kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Tapi dalam analisa Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 garis pokoknya yang perlu ditekankan adalah 

lebih mengutamakan kepentingan anak. 

 Atau yang lebih khususnya keberadaan anak ini diatur dalam pasal 28 B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 19452 yaitu “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi 

“  dan suplemen lain dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yaitu Pasal 

28 G ayat (1) “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

                                                
1 . Undang-Undang Dasar “ Amandemen ke-4 “ 1945, Bintang Pustaka Abadi, Solo, hal 23. 
2 . Ibid 
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kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya. Serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “ dan Pasal 28 I ayat (1) dan (2) yaitu “  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, 
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk di akui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun  
 
dan ayat (2) “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “ Selain itu dalam hal instrumen hukum lain 

selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia juga mempunyai aturan yang 

mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002   

  Dalam pasal 13, ayat 1 Undang-Unadang No. 23 Tahun 2002 disebutkan, 

bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuana.diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. 

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidak adilan; dan f. 

perlakuan salah lainnya. Pasal 13, ayat 2, Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh 

anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

maka pelaku dikenakan pemberatan hukum. Adapun bentuk-bentuk Perlindungan 

Anak dari peerdagangan manusia di Indonesia bayak Undang-Undang yang 

mengaturnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang penghapusan 
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kekerasan dalam rumah tangga. Bertitik tolak dari Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 maka ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perlindungan anak 

dari perdagangan dan eksploitasi seksual yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

terutama diatur dalam pasal 59, 66, 68, 72, 76, 78, 81, 82, dan 83. Undang-undang 

ini3. 

 Garis besar haluan negara (GBHN) 1999 menegaskan bahwa perwujudan 

kesejahteraan tersebut ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu 

pangan, sandang, papanm kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Tapi sebaliknya 

dalam keadaan ekonomi Negara saat ini banyak pemanfaatan yang negatif dari anak 

yaitu dengan faktor ekonomi seorang anak dijadikan tumbal untuk memenuhinya 

yaitu dengan bekerja atau dalam tindak pidananya yaitu (Trafiking).  

 Perdagangan anak atau (trafiking) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala 

bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, 

baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan 

penerimaan orang (dalam hal ini anak)4. dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, 

                                                
3 Contoh dalam Pasal 59. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. dan Pasal.  
66,68,72,76,78,81,82 dan 83 lihat Undang-undang No. 22 tahun 2003,Citra Umbara, Bandung, hal 
28,32,33,35,36,37,39, dan 39.  
4. Ada berbagai aturan khusus yang mengatur tentang batasan kategori Anak secara legal yang 
tertuang dalam undang-undang. Yaitu diantaranya : Dalam konvensi tentang Hak-hak Anak PBB 
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atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan 

seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak 

tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda 

dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau 

pelibatan hutang itu pertama kali terjadi5. Melihat besaran masalah yang sedemikian 

luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi 

segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi 

korban. Yang kesemuanya dapat dilakukan dengan tepat jika kita tahu persis akar 

permasalahannya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand6.  

  Terdapat banyak penyebab tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) 

Sebab-sebabnnya yaitu rumit dan seringkali pelaku saling memperkuat jaringanya 

satu sama lain yang sehinga aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari barang 

                                                                                                                                      
20 Nopember 1989 Pasal 1. Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia 
dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada 
anak,kedewasaanya dicapai lebih awal, Hukum adat anak yaitu mereka yang masih ikut orang tua 
dalam satu atap rumah/belum keluar untuk membina keluarga sendiri, Kitap Undang-undang 
Hukum Pidana yang dimaksud anak adalah mereka setiap manusia yang belum berumur 16 (enam 
belas) tahun., Kitap Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330. yang dimaksud anak adalah 
mereka yang berumur belum 21 (dua puluh satu) tahun / belum kawin., Kompilasi Hukum Islam, 
arti anak dalam hukum ini adalah mereka yang masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun. 
Tapi kesemuanya itu hanya sebagai gambaran umur secara umum yang telah terkoodivikasi dalam 
undang-undang tertentu tetapi secara khususya dalam pereturan yang mengatur tentang 
perlindungan anak ini yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal (1) yaitu yang dimaksud 
anak dalam hal ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. UU No. 23/2002 Citra Umbara, Bandung Hal 5. 
5 . mungkin dalam gambaran luasnya terdapat dalam pasal 1 ayat 9 UU No.23/2002 yaitu anak 
tidak langsung dalam pengawasan orang tua melainkan berbeda tempat dalam hal orang tua asuh 
dimana orang tua aslinya kurang memperhatikan keberadaanya anak itu sendiri yang mengabitkan 
anak tersebut dijadikan obyek poerdagangan. UU No. 23/2002 Citra Umbara, Bandung Hal 5. 
6.  Dalam pengenalan Supply atau Demant ini yang mengartikan bahwa danya pihak pemasok dan 
pihak yang peminta. Adreas Halim, Kamus Lengkap, Fajar Surya, Surabaya Hal 87. 
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bukti untuk pembuktian dipersidangan7.dalam jaringan itu. Jika melihat perdagangan 

anak atau (trafiking) sebagai pasar global, para korban merupakan persediannya, dan 

para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. 

Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik 

standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan 

ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan 

terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah, 

ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti 

perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi memungkinkan anak 

dikirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh 

(seringkali seorang “paman”)8, dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran 

kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku 

perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang 

membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian 

memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah, 

atau perusahaan komersil. 

                                                
7. Dalam bukunya Prof. Moeljatno, S.H, tentang  “ Hubungan Kausa Kelakuan Negatif “  bahwa 
dalam hukum pidana hubungan kausa adalah sama dengan hubungan logika yang dicapai dalam 
ilmu pengetahuan yang obyektif, dan hal tersebut dapat diartikan “ seseorang yang melakukan 
tindak pidana secara bersama-sama atau terkoordinisir dan kelompok tersebut memiliki scill 
dibidangya akan sulit terlacak dan tersentuh oleh hukum. Prof. Moeljatno, S.H. “ Asas-asas 
Hukum Pidana “, PT Asdi Mahasatya, Jakarta 2000, Hal 117. 
8. “ Seorang paman “ dalam bahasa lainya dapat diartikan sebagai seseorang yang menawarkan 
suatu pekerjaan dan sekaligus sebagai penagung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan 
penyaluran tenaga kerja “. Wawancara Human Raigh Wacth, Paman dari mantan pekerja rumah 
tangga anak, Yogyakarta 24 Desember 2004. 
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Akhirnya, keluarga tersebut hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, 

sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, 

serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak 

pernah terwujud dan untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik dalam ekonomi 

maupun mendapatk kesempatan kerja yang memadai  sangatlah jauh dari impian. 

Selain itu maraknya tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini, disebabkan 

karena Permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga anak-anak dibandingkan tenaga 

orang dewasa, terutama disebabkan karena anak-anak dapat dibayar lebih murah dan 

dianggap lebih mudah dikendalikan. Sebuah agen penyalur tenaga kerja rumah tangga 

mengatakan bahwa agennya hanya menyalurkan anak-anak karena ada permintaan 

yang tinggi terhadap anak-anak. Agen-agen penyalur tenaga kerja juga mengatakan 

kepada ‘Human Rights Watch’ bahwa majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak 

karena mereka “lebih murah daripada orang dewasa” dan “mudah diatur.” Penelitian 

yang dilakukan ILO-IPEC mengenai pekerja rumah tangga anak di Indonesia juga 

menemukan bahwa orang dewasa mendapatkan gaji yang lebih besar meskipun 

mereka melaksanakan tugas yang sama. 

 Dalam hal ini sebuah usaha pengumpulan data yang dilakukan oleh Universitas 

Indonesia dan International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC) 

(bagian dari ILO yang menangani pekerja anak dan perdaganganya memperkirakan)9. 

                                                
9. penelitian perdagangan anak tahun 2000 sampai dengan 2006 maret oleh Universitas Indonesia 
dan International Program on the elimination of child labor (IPEC) ( bagian dari ILO yang 
menagani tentang pekerja anak dan perdaganganya ) Pengumpulan data ILO-IPEC dilaksanakan di 
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Th 2000 = 2,1 Juta (Jumlah Tenaga Kerja) =  421.034 (Jumlah Pekerja Anak) 

(28,16%) = 421 (Jumlah Perdagangan Anak), Th 2001 = 1,7 Juta (Jumlah Tenaga 

Kerja) = 152.184 (Jumlah Pekerja Anak) (26,72 %) = 115 (Jumlah Perdagangan 

Anak), Th 2002 = 3,3 Juta (Jumlah Tenaga Kerja) =  442.032 (Jumlah Pekerja Anak) 

(21.61 %) = 224 (Jumlah Perdagangan Anak), Th 2003 = 2,6 Juta  (Jumlah Tenaga 

Kerja) = 688.132 (Jumlah Pekerja Anak) (34,38 %) = 413 (Jumlah Perdagangan 

Anak), Th 2004 = 2,4 Juta (Jumlah Tenaga Kerja) = 413.446 (Jumlah Pekerja Anak) 

(24,31%) = 221 (Jumlah Perdagangan Anak), Th 2005 = 2.2 Juta (Jumlah Tenaga 

Kerja) = 398.223(Jumlah Pekerja Anak)  (30,11 %) = 189 (Jumlah Perdagangan 

Anak), Th 2006 = 579.059 (Jumlah Tenaga Kerja) = 124.111 (Jumlah Pekerja Anak)  

25,12 %) = 31 (Jumlah Perdagangan Anak). 

 Bahwa dari uraian gambaran data diatas sunguh sangat memprihatinkan apabila 

saat ini kalau tidak cepat diambil tindakan yang mendasar guna meminimalisir atau 

bahkan menghentikan tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini. Kondisi 

perdangangan anak akan semakin tambah parah. Karena dampak terjadinya tindak 

pidana perdaganggan anak atau (trafiking) ini akan mempengaruhi kebebasan anak 

untuk berkreasi, ekspresi dan serta berprestasi semana mestinya anak biasanya tanpa 

                                                                                                                                      
Bekasi dan Jakarta Timur dan data tersebut dipergunakan untuk membuat angka tafsiran di propinsi-propinsi 
lain di Indonesia, kecuali Aceh, Maluku, dan Maluku Utara. Ibid. pp. 25-29. Pengumpulan data tersebut 
menggunakan metodologi yang sama seperti yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia, akan tetapi 
ILO-IPEC menggunakan sampel yang lebih besar per blok sensus. Contohnya, Survey ILO-IPEC mencakup 
limapuluh rumah tangga per sensus sementara Biro Pusat Statistik hanya menggunakan enam belas rumah 
tangga dalam survey mereka. Hasil kajian ILO-IPEC ini menyimpulkan bahwa Biro Pusat Statistik 
“meremehkan” jumlah pekerja rumah tangga. Ibid. pp. 21, 25.  
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terlibat tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini, jika ditinjau dari segi 

aspek sosial dan budaya yang semana mestinya10.  

 Bahkan dampak dari tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini, bisa 

menghambat perkembangan bangsa yang dimana para pemudanya akan mengalami 

keterlambatan sumberdaya manusia yang dikarenakan adanya kekangan dari pihak 

lain11,yang dimana dalam hal ini seorang anak dalam tindak pidana perdagangan anak 

atau (trafiking) tidak bisa manikmati fasilitas pemerintah sebagai mana mestinya12.  

        Selain itu banyaknya seperti penjualan dan  perdaganga anak, kerja ijon (debt 

bondage), dan penghambaan serta kerja paksa atau  wajib kerja, termasuk pengerahan 

anak secara paksa atau wajib kerja seperti. 

1) Pemanfaatan,penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi 

pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.  

2) Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang 

khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur 

dalam perjanjian internasional yang relevan.  
                                                

10. Diaturan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, Bab XA. “Tentang Hak asasi Manusia”  
Pasal 28c (1),  ( Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya. Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hiidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia** ) ** Perubahan Keempat.Undang-undang Dasar Tahun 1945, PT. Bintang Pustaka 
Abadi, Solo, Hal 28. 
11. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. “ Hukum Acara Pidana Indonesia “ . tentang oranag lain atau 
pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana yaitu Tersangka dan Terdakwa “seseorang yang 
karena perbuatanya atau keadaanya. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagi pelaku 
tindak pidana dan dapat di tuntut di periksa dan diadili disidang pengadilan butir 14 dan 15 
KUHAP” Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. “ Hukum Acara Pidana “, PT. Sinar Grafika, Jakarta 
2001, Hal 62.   
12. Logsit. Hal. 24,25,26. 



9 
 

3) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 

membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. 

Dan apabila hal ini tidak cepat ditanggani maka semakin luas jaringgan tindak 

pidana perdanggangan anak atau (trafiking) ini. Dari segi uraian diatas, merupakan 

gambaran luar yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini. 

Tetapi yang lebih penting untuk dikaji lebih dalam dari penulisan tugas akhir atau 

skripsi ini yaitu tentang Problematika Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Tindak 

Pidana Perdagangan Anak (trafiking). 

Dalam negara republik Indonesia untuk menaggani masalah yang berkaitan 

denagan hukum beracara masih mengunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

(KUHAP). Baik yang berkaitan dengan proses pemeriksaan bahkan sampai dengan 

proses pembuktian yang nantinya akan dikaji dalam penulisan tugas akhir atau skripsi 

ini. Dalam pembuktian tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking ) ini. Di 

Indonesia masih mengalami kendala yang sanggat serius baik dari segi aparaturnya 

maupun sampai dari segi teknis beracaranya13. Akhir-akhir ini Indonesia sering 

mengalami kurang berhasilnya menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan anak 

atau (trafiking) ini.  

                                                
13. Dalam bukunya Henny Mono yang dikutib dari salah satu buku yang berjudul “ Praktek 
Hukum Acara Pidana “ terdapat klasifikasi tentang penegakan hukum di Indonesia yaitu, 1. 
Perbuatan  manusia, 2. Proses pembuktian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, 3. unsur-
unsur perbuatan pidana dan putusan hukuman. Henny Mono “ Praktek Berperkara pidana “ Kantor 
Advokad, Malang 2004 Hal. 10 
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Contoh kasus yang terkumpul dalam data yang dilakukan oleh Universitas 

Indonesia dan International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC). 

 (bagian dari ILO yang menangani pekerja anak dan perdagangan memperkirakan)14. 

Th 2000 = 421.034 (28,16%) jumlah kasus perdagangan anak = 421 (jumlah perkara 

yang masuk di pengadilan) = 84 (jumlah putusan pengadilan yang terbukti), Th 2001 

= 152.184 (26,72 %) (jumlah kasus perdagangan anak) = 115 (jumlah perkara yang 

masuk di pengadilan) = 61 (jumlah putusan pengadilan yang terbukti), Th 2002 =  

442.032 (21.61 %) (Jumlah KasusPerdagangan Anak) = 224 (Jumlah Pekerkara Yang 

Masuk Pengadilan) = 102 (Jumlah Pekerkara Yang Masuk Pengadilan), Th 2003 = 

688.132 (34,38 %) (Jumlah KasusPerdagangan Anak)  = 413 (Jumlah Pekerkara 

Yang Masuk Pengadilan)  = 231 (Jumlah Putusan Pengadilan yang terbukti ), Th 

2004 = 413.446 (24,31%) (Jumlah KasusPerdagangan Anak) = 221(Jumlah Pekerkara 

Yang Masuk Pengadilan) = 76 (Jumlah Putusan Pengadilan yang terbukti), Th 2005 = 

2398.223 (30,11 %) (Jumlah KasusPerdagangan Anak) = 189 (Jumlah Pekerkara 

Yang Masuk Pengadilan)  = 86 (Jumlah Putusan Pengadilan yang terbukti), Th 2006 

= 124.111 (25,12 %) (Jumlah KasusPerdagangan Anak) = 31(Jumlah Pekerkara Yang 

Masuk Pengadilan) = 24 (Jumlah Putusan Pengadilan yang terbukti). 

Persoalan tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking), atau lebih luasnya 

persoalan perdagangan anak dan perempuan, di Indonesia sedang mendapat banyak 

sorotan akhir-akhir ini. Terutama setelah Indonesia dinyatakan menempati urutan 

                                                
14. Ibid Hal 8. 
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terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal yang 

berkaitan dalam tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking). Bahkan juga 

beberapa lembaga donor, telah memberi pernyataan akan menghentikan bantuannya 

jika Indonesia tidak dapat segera memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa langkah 

kemudian diambil oleh Pemerintah kita, diantaranya yang saat ini tengah gencar 

dilakukan adalah melakukan kerjasama lintas sektor dengan LSM-LSM yang peduli 

terhadap masalah tersebut15. Selain itu beberapa kemajuan ‘legal’ pun telah terlihat, 

seperti yang terakhir ini telah terbentuk dan telah dilegalisasinya Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.16 yang di dalamnya mengatur 

dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan 

perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Rencana 

Strategis Nasional pun telah disusun dengan Kementrian Negara Pemberdayaan 

Perempuan sebagai focal point-nya.  

                                                
15. dalam seminar terbuka tentang Humain Reight di Unair yang bekerja sama dengan pemerintah 
yaitu untuk menagani dan mencegah luasnya tindak pidana perdagangan anak atau trafficking 
adalah, para LSM membuat suatu terobosan yaitu 1. membuat wadah atau penampung anak-anak 
jalanan agar bisa terdidik dan bisa menikmati sarana pendidikan, 2. mengontrol dan mengawasi 
semua hal yang berkaitan dengan trafficking baik dalam penyaluran maupun dalam penjualan, dan 
yang 3. yaitu meberi motifasi pada orang tua betapa pentingya untuk menyayangi buah hatinya 
baik dalam hal keseharianya maupun dalam hal semua yang berkaitan dengan aktifitasnya setiap 
harinya. Surabaya Gedung FH Unair, dalam seminar terbuka 26 januari 2001,  
16. Dasar dari perlindungan anak yang mendasar dan perlu ditekankan dalam Undang-undang 
No.23 tahun 2002 terletak pada Pasal 13, (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua,wali,atau 
pihak lain mana pun yang bertangung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan : a. diskriminasi, b. ekploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. 
kekejaman,kekerasan,dan penganiayaan, e. ketidak adilan, dan f. perlakuan salah lainya. (2). 
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. UU No. 23 tahun 2002, 
Citra Umbara, Bandung Hal 7. 
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  Selain itu pemerintah harus juga mengupayakan bahwa selain hukum Formil 

yang mengatur alangkah lebih penting lagi hukum materiil juga di benahi guna 

memberi ganjaran yang berarti bagi pelaku tindak pidana terutama traffikhing dengan 

hukuman seberat-beratnya. Terutama dalam pasal 297 KUHP yang mengatur tentang 

perdagangan orang “ kurang adanya pengertian yang jelas unsur wanita dan laki-laki 

dibawah umur dan ancaman pidananya yang tidak sesuai dengan rasa keadilan 

masyarakat. Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak ‘jaminan’ perlindungan 

bagi anak dari perdagangan17. Tetapi sekali lagi, terutama menyangkut instrumen 

nasional, persoalannya adalah seputar substansi, interpretasi, dan implementasi. 

Ditambah, hambatan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan 

anak atau (traficking) bukan hanya budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, 

tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif 

terhadap anak (dan perempuan). 

 Tindakan pemerintah adalah sudah seyogyanyalah saat ini untuk melakukan 

peresavelan18 ulang tentang hukum formil atau matetiil yang saat ini masih dianut 

seperti KUHAP dan KUHP, kesemuanya itu harus dirubah sesuai dengan keadaan 

dan kenyataan saat ini bahwa dari segi hukum harus memberi efek jera pada pelaku 
                                                

17. Santi Kusumaningrum, salah seorang pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP UI, Depok, 
Indonesia dalam pandanganya dalam jaminan perlindungan bagi anak dari perdagangan, yaitu 
selain dalam konvensi hak ana (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 
instrument internasional lain yang mengatur tentang traffiking atau perdagangan anak (dan 
perempuan), yaitu Undang-undang kesejahteraan anak, Undang-undang Hak asasi manusia, 
Undang-undang Perlindungan anak, dan undang-undang hukum pidana. Internet www.rasional 
fisip UI.com  
18. Dalam kamus popular “ Resavel “ segala upaya untuk melakukan perubahan baik dalam tatanan 
hokum maupun struktur jabatan guna menuju perubahan kearah yang lebih baik. Drs. Nur Khalif 
Hasin dan A.R Elhan “ Kamus Ilmiah Populer “, Karya Ilmu Surabaya, Hal 69. 
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tindak pidana dan dari aturan praktek harus juga bisa menjerat bersalah para pelaku 

biar tidak bias dan kabur sehinga dengan aturan yang mudah di simpangi sehinga 

seorang peleku akan mengulangi perbuatanya berulang kali.  

 Bahwa dari hasil surfe data diatas menyatakan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini mengalami kegagalan. yang 

disebabkan kareana faktor kepandainya para pelaku untuk berkelit dari tuntutan 

hukum. silain itu dalam tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini, sangat 

terkoodifikasi satu sama lain, yang sehingga dari para pelaku saling menutup-nutupi 

tindakan ini sehinga tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking) ini sangat rapi 

dan sulitnya untuk mencari barang bukti untuk pembuktian dipersidanagan.  

 Uraian diatas merupakan gambaran yang nyata terutama bagi para majikan yang 

menginginkan seorang anak untuk menjadi tenaga kerja, karena dengan ansumsi 

bahwa seorang anak akan lebih mudah disuruh,dipaksa dan mungkin pengupahan 

mereka lebih murah dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya. Melihat hal 

seperti itu maka perlulah adanya upaya hukum untuk meminimalisir dan 

menghentikan tindak pidana seperti itu.  Padadasarnya seorang anak yang masih 

dalam asuhan orang tua seharusnya mereka dipuaskan dengan pendidikan, kelongaran 

untuk berinteraksi dengan orang lain dan yang tidak kalah pentingnya adalah soerang 

anak tidak boleh jauh dari orang tua dalam arti seorang anak harus mendapat 

pengawasan dan kasih sayang.  

 Maka dari uraian diatas sangatlah menarik ketika penulis mengkaji tugas akhir 
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tentang  Problematika Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Anak (Trafiking) “ Analisa Perbandinagn Pembuktian Tindak Pidana 

Menurut Hukum Formil Undang-undang no. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Dengan Undan-undang no. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa problematika yuridis dalam tindak pidana trafiking di tinjau dari segi Hukum 

Formil sebagai praktek beracara dalam pembuktian ?. 

2. Problematika empiris apakah yang dihadapi penegak hukum dalam upaya 

menindak pelaku tindak pidana trafiking ?. 

C. Tujuan Analisa 

1. Untuk mengetahui tentang efektifitas penerapan pembuktian dalam tindak pidana 

perdagangan anak atau (traficking) di kaji dari Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 (KUHAP) dan perbandingan dari Undang-undang No. 8 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdaggangan orang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang berkaitan dengan sistem 

pembuktian dalam praktek tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking). 

3. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi Undang-undang Nomor 8 

tahun 1981 (KUHAP) dalam praktek sistem pembuktian tindak pidana 

perdagangan anak atau (trafiking) Indonesia.  
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4. Untuk Merumuskan alternatif apa yang efektif untuk membuktikan tindak pidana 

perdagangan anak dari jeratan hukum yang pasti. 

5. Serta memformulasikan antara Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) 

dengan ketentuan Undang-undang yang lain yaitu Undang-undang No. 7 tahun 

2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdaggangan orang. baik dalam 

wacana maupun praktek teoritis guna menciptakan sistem pembuktin yang bener-

bener bisa mengontrol lajunya pembuktian secara benar guna menjerat pelaku. 

praktek tindak pidana perdagangan anak atau (trafiking). 

6.  Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam praktek sistem 

pembuktian tindak pidana perdagangan anak yang sering kali lolos dari jeratan 

hukum. 

D. Manfaat Analisa 

1) Secara Teoritis 

   Bagi Ilmu Pengetahuan Untuk memberi formulasi pemikiran dalam 

pengetahuan ke-arah perkembangan dunia hukum, khususnya dalam teori pembuktian 

Tindak Pidana Perdagangan Anak. Dari segi hukum acara pidanaya untuk lebih baik 

ke-arah kedepanya. Serta memberi gambaran yang positif bagi teori hukum materiil 

dimana isi substansinya mengacu pada ancaman hukuman bagi pelakunya serta 

sanksi yang di derita lebih mengakibatkan penjeraan. 
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2) Secara Praktis 

A. Bagi Penulis  

  Merupakan sarana mengembangkan pemikiran, dimana dalam hal ini apa yang 

telah diketahui penulis selama belajar di bangku kuliah akan di tuangkan dalam suatu 

tulisan yang di mana orang pada umumnya menyebutnya skripsi, dan dalam skripsi 

ini tentunya sangatlah tidak main-main dalam merumuskanya sampai terbentuk suatu 

skripsi tersebut, maka dari situlah kesempatan penulisan  sebagai review pengingat 

kembali pemikiran pengetahuan penulis. Dan juga menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis tentang penerapan Praktek Sistem Pembuktian Tindak Pidana 

Perdagangan Anak. Dan juga sebagai syarat dalam meraih gelar Strata 1 bidang 

konsentrasi Praktisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Struktur Penegak Hukum 

Sarana bagi para struktur aparat penegak hukum untuk membenahi diri dalam 

melakukan tugas dan fungsingya sebagai control penekan tindak pidana, mulai dari 

kepolisian selaku penyidik dan penyelidik, jaksa sebagai penuntut umum serta hakim 

senbagai pemutus perkara. 

C. Trafiker (Pelaku) 

Memberi efek gambaran jera kepada pelaku dalam tindak pidana terutama 

traffikhing dari segi tindakan maupun dari segi perencanaan, yang dimana semua 

sudah ada formulasi sanksi hukuman yang meberatkan bagi pelaku 
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D. Korban 

Bagi korban supaya lebih hati-hati dalam mencari pekerjaan yang dimana 

pekerjaan itu tidak menjerumuskanya dalam dunia  yang tidak di inginkan serta tidak 

terhanyut dalam bujukan dan rayuan pekerjaan yang dimana upah dan segala lainya 

mengiurkan tapi dalam kenyataanya itu hanya tipuan bagi para penyalur saja.  

E. Masyarakat 

   Dapat memberikan gambaran atau wawasan tentang Praktek Sistem 

Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak. Serta terpenuhinya hak dan kewajiban 

anak itu sendiri, oleh masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum dan 

minimnya pengetahuan yang mereka miliki, guna memberi kesadaran arti pentingnya 

kasih sayang terhadap buah hatinya. Tanpa danya upaya untuk memperdagangkanya. 

E. Metode Penelitian dan Analisa 

1. Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan Yuridis Normatif. Dalam arti pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta atau permasalahan yang ada berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

2. Bahan Hukum 

 Dalam penulisan ini penulis mengunakan bahan hukum primer, danbahan 

hukum sekunder, yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam menyelasaikan 
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penulisan tugas akhir ini. 

A. Bahan Hukum Primer 

1) Wawancara  

Dalam wawancara bahan yang di peroleh yaitu keterangan-keterangan dimana 

keterangan pengakuan korban secara langsung bisa menyimpulkan dan memberi 

gambaran lebih jelas dalam penulisan tugas akhir ini serta dalam keterangan itu 

penulis bisa memberakan gambaran dunia tentang problematika hukum dalam 

pembuktian tindak pidana trafffikhing sesuai dengan judul skripsi ini.  

2) Dokumen atau Data 

Setelah wawancara penulis bisa mempunyai data dan diolah di gunakan untuk 

melengkapi penulisan tugas akhir supaya lebih sempurna dan bisa memperkirakan 

jumlah tenaga kerja indonesia yang menjadi korban tindak pidana terutama 

traffikhing dalam penulisan tugas akhir sekripsi ini. 

3) Undang-Undang 

 Yaitu bahan hukum utama berupa peraturan Perundang-undangan yang 

menunjang penulis ini antara lain Undang-undang  No. 23 tahun 2002, tentang 

perlindungan anak dan pengaturan hak dan kewajibanya, Undang-undang Nomor 8 

tahun 1981 KUHAP dalam kaitanya dengan sistem praktek pembuktian di Indonesia 

serta perbandinganya yaitu Undang-undang No. 7 tahun 2007 tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang, Coverensi Hak-hak Anak PBB 20 Nopember 1989 
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yang selalu diajadikan acuan dalam ratifikasi indonesia. 

B. Bahan Hukum Sekunder 

 Yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang bahan hukum 

primer dan sebagai analisa kritis terhadap permasalahan tersebut. Bahan hukum ini 

antara lain Buku-buku referensi, majalah, surat kabar, internet atau sumber data yang 

lain yang sesuai dengan judul penulis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam teknik pengumpulan data ini mungkin penulis akan merujuk pada 

penelusuran internet, setudy perpustakaan bahkan permintaan data melalui LSM-

LSM, serta dikemungkinkanya Wawancara langsung dengan berbagai pihak yang 

terkait dalam judul sekripsi penulis. 

A. Data Primer 

1) Wawancara  

 Wawancara yang diperoleh penulis yaitu dari Dewan pengupahan Lembaga 

swadaya Masyarakat (LSM) KOPBUMI (Konsursium Pembela Buruh Migran) 20 2) 

Dokumen  

  Dokumen yang di gunakan penulis yaitu data dari hasil wawancara dan diolah 

menjadi bagan yang didalamnya berisi persentase rata-rata seorang anak melakukan 

kerja dan faktor pendorongnya dan keterangan korban yang bersangkutan dari tindak 

pidana trafiking serta 
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3) Studi Pustaka 

    Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode 

study pustaka dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

dan beberapa buku yang menunjang penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi 

yang berjudul Problematika Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Anak atau (trafiking) ini. 

B. Data Sekunder 

 Data hukum sekunder ini yaitu data hukum pelengkap data hukum primer yaitu 

sumber data yang diperoleh dari koran, majalah, makalah serta internet atau bahan 

hukum yang lain guna menunjang penyelesaian penulisan tugas akhir sekripsi ini. 

C. Analisa Data 

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data, maka selanjutnya dianalisa 

dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa dengan 

mengunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskanya secara 

terang, sehingga akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 4 bab yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

 Dalam pendahuluan ini akan dibahas mengenai keadaan dan hal-hal umum yang 

berkaitan tentang landasan dasar dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu mengenai latar 
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belakang, posisi kasus, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, diskripsi 

rujukan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Dimana dalam 

pendahuluan ini akan memberi gambaran dan paparan apa yang akan dituangkan 

dalam penulisan tugas akir ini secara jelas. 

BAB II. Tnjauan Pustaka 

 Hal-hal yang dibahas mengenai Pembuktian, Tujuan pembuktian, Jenis sanksi 

pidana, dan alternatif pembuktian dan lain-lain yang berkaitan dengan sistem 

pembuktian tindak pidana Perdagangan anak atau (trafiking). 

BAB III. Hasil Analisa Dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian yang merupakan 

pembahasan dari permasalahan yang ada. Yaitu untuk mengetahui sistem pembuktian 

tindak pidana anak. Dan hambatan apa saja dari kasus tersebut sehingga menghambat 

proses penegakan hukum (law of enfocement). 

BAB IV. Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan  yang 

telah dilakukan dan juga mengenai saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.  

 

 

 
 


