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ABSTRAK  

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan  perekrutan, pengangkutan, 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman maupun tipu daya dalam bentuk apapun 

sehingga memperoleh persetujuan dari seserorang untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi yang dilakukan dalam lingkup suatu negara maupun di 

luar negara. Dalam proses untuk menemukan tersangka dalam kasus TPPO, dilakukan 

penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat kepolisian. 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda 

Jawa Tengah dalam menangani kasus TPPO di wilayah Jawa Tengah serta hambatan yang 

dialami Penyidik Polda Jawa Tengah baik dari segi internal maupun eksternal dalam proses 

penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah. Metode yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian analisis 

deskriptif, yaitu pendekatan yang tidak mengedepankan angka-angka statistik melainkan 

mengedepankan makna dari kenyataan di lapangan yang diteliti serta meneliti bahan 

pustaka dan  mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dengan  keadaan di 

lapangan. 

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa Penyidik Polda Jawa 

Tengah telah melaksanakan prosedur penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang ini sesuai dengan tahapan yang telah tertuang  dalam perundang-

undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan 

Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam 

proses penyidikan kasus TPPO ini, Penyidik Polda Jawa Tengah mengalami beberapa 

kendala yang terdiri dari kendala internal berupa kurangnya anggota unit terkait dalam 

pelaksanaan penyidikan, minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik; dan kendala 

eksternal berupa kurangnya kesadaran para korban atas kesaksian yang dikemukakan 

sebagai bukti penting, minimnya tingkat pendidikan yang berpengaruh pada pola pikir para 

korban, serta domisili para tersangka dan saksi yang tersebar sehingga memperpanjang 

proses penyidikan.  

 

Terhadap hasil penelitian ini disarankan agar Penyidik hendaknya selalu melaksanakan 

tindakan penegakan hukum  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada 

sehingga memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. Selain itu, perlu dialokasikan 

pendanaan yang maksimal kepada instansi penegak hukum di tingkat manapun agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal tanpa perlu mengulur waktu yang 

lebih lama hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana di dalamnya.  

 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyidikan, Penyidik, TPPO  
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