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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pada hakikatnya dikaruniai hak 

asasi yang melekat pada dirinya. Hak asasi sebagai manusia tersebut tidak dapat 

diganggugugat atau dicabut oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah 

diakui dan dituliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal 

Declaration of Human Rights—DUHAM). Norma-norma yang terdapat dalam 

DUHAM merupakan norma internasional yang mengatur tentang HAM yang 

disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-

Bangsa. 

Di Indonesia, HAM telah diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan tentang kebebasan setiap orang untuk 

memilih segala yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya seperti pekerjaan, 

keyakinan, kesejahteraan dan pengembangan diri, serta adanya jaminan dan 

kesetaraan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, 

berkaitan dengan penegakan HAM di Indonesia, pasca reformasi Pasal 28 UUD 

1945 telah diamandemen beberapa kali yaitu sebagai berikut1 : 

Pasal 28 B 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

                                                             
1 Sebagaimana disampaikan dalam Diskusi HAM di Pusat Kebudayaan AS, Jakarta; diunduh dari 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-

dalam-Pasal-28-uud-1945, 16 November 2016, 19.30. 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945
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Pasal 28 C 

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 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

 

Pasal 28 D 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

 

Pasal 28 E 

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. 

 

Pasal 28 H 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

 

Pasal 28 I 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apa pun. 

 

Selain dicantumkan dalam Konstitusi, pengaturan mengenai HAM juga 

ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 

HAM). Pasal 1 angka 1 UU HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. UU ini 
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mengkategorikan HAM dalam beberapa bagian yaitu hak untuk hidup (Pasal 9), 

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri 

(Pasal 11-16), hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19), hak atas kebebasan pribadi 

(Pasal 20-27), hak atas rasa aman (Pasal 28-35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36-

42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44), hak wanita (Pasal 45-51), 

dan hak anak (Pasal 52-66). 

Meskipun HAM telah diatur sedemikian baiknya oleh negara, masih saja 

terjadi pelanggaran terhadap HAM, baik yang sifatnya ringan maupun berat. Salah 

satu pelanggaran terhadap HAM yang hingga kini masih marak terjadi dan cukup 

memprihatinkan adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human 

trafficking. Dalam pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights (AIHCR) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis, 29 September 2016, 

Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto (Kabareskrim Polri) mengatakan bahwa 

berdasarkan data, sebanyak 184 kasus dari 237 kasus laporan terkait TPPO telah 

dituntaskan oleh Polri di tingkat daerah dan Mabes Polri; sementara sampai 

dengan Agustus 2016, sebanyak 68 kasus dari 77 laporan terkait human trafficking 

telah dituntaskan oleh Polri di tingkat Polda dan Mabes Polri. Pernyataan Komjen 

Pol. Ari Dono Sukmanto di atas menunjukkan bahwa perdagangan orang bukanlah 

hal yang baru di Indonesia. Menurut laporan International Organization for 

Migration (IOM), organisasi yang bergerak aktif dalam kaitan antara isu migrasi 

dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan hak atas 

kebebasan bergerak tercatat bahwa pada periode Maret 2005 hingga Desember 
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2014, jumlah perdagangan orang atau human trafficking yang terjadi di Indonesia 

mencapai 6.651 orang2. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama 

dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban 

wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang; sedangkan 

korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang3. Provinsi 

Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 

orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen. Posisi kedua yaitu Jawa Tengah 

dengan 909 orang atau 13,67 persen, dan ketiga yaitu Kalimantan sebanyak 732 

orang atau 11 persen4. 

Di Indonesia, TPPO telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

PTPPO) yang merupakan kelanjutan dari protokol PBB (Protocol To Prevent 

Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, 

Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime), atau disebut juga Protokol Palermo. Menurut Pasal 3 hutuf a Protokol 

Palermo, perdagangan orang adalah: 

perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima 

individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau 

bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan 

atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

mendapatkan izin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang 

                                                             
2 https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia, 20 Oktober 2016, 13.00. 
3 Ibid. 
4http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-

indonesia, 21 Oktober 2016, 14.00. 

http://global.liputan6.com/read/2244832/jenderal-thailand-dituding-terlibat-perdagangan-kaum-rohingya
https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia
http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia
http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia
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lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah 

mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap 

seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, 

perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, 

penghambaan atau penghilangan organ. 

 

Sesuai dengan Protokol Palermo, Pasal 1 angka 1 UU PTTPO 

mendefinisikan perdagangan orang sebagai: 

tindakan 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, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan orang tereksploitasi.  

 

Berkaitan dengan pengertian di atas, maka salah satu elemen utama dalam 

TPPO adalah pelaku TPPO. Pasal 1 angka 4 UU PTPPO menegaskan bahwa 

pelaku TPPO mencakup setiap orang yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai  

orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan 

orang.  

Hingga kini, pelaku TPPO semakin meningkat dan bahkan memiliki 

jejaring yang terorganisir. Republika.co.id memberitakan bahwa dalam satu bulan 

(Agustus 2016), Polda NTT berhasil menangkap 24 orang pelaku TPPO, dengan 

nama jaringan YLR5. Republika.co.id juga memberitakan bahwa pada bulan 

September 2016, Direskrimum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap sindikat 

                                                             
5 http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odx3wp414-polda-ntt-tangkap-24-pelaku-

perdagangan-manusia, 18 November 2016, 16.00. 

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odx3wp414-polda-ntt-tangkap-24-pelaku-perdagangan-manusia
http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odx3wp414-polda-ntt-tangkap-24-pelaku-perdagangan-manusia
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penjual gadis di bawah umur, yaitu H dan S yang berperan sebagai perekrut, serta 

BS sebagai pengantar korban dan M sebagai mucikari di Lokalisasi Moroseneng. 

Mulanya, para korban (4 orang, 3 di antaranya adalah gadis di bawah umur) 

direkrut dari Kabupaten Kendal, kemudian dibawa ke kawasan wisata Bandungan 

sebelum dipekerjakan sebagai pemandu karaoke, kemudian dipekerjakan di 

Lokalisasi Moroseneng (Jawa Timur)6.   

Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo pada tahun 2003 

tentang Perdagangan Manusia di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku TPPO 

sudah semakin canggih dan terorganisir, serta bersifat internasional7. Para pelaku 

dapat saja pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang (the person 

who achieve the concent of person having control over another person) dan pihak 

yang dibayar atau memperoleh keuntungan (person who has been giving or 

receiving of payment or benefits)8. Dalam beberapa kasus perdagangan manusia, 

peran tersebut dapat dilakukan oleh orang tua korban sendiri, makelar (baik 

individu maupun korporasi), sindikat tertentu9. Laporan US Embassy 2016 bahkan 

secara tegas mengatakan bahwa beberapa perusahaan memanfaatkan jerat utang, 

menahan dokumen, serta memberikan ancaman kekerasan agar korban dapat 

                                                             
6 http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odu60b35-polisi-ringkus-sindikat-penjual-

gadis-di-bawah-umur, 18 November 2016, 17.00. 
7 Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, (Jakarta: Sentra HAM 

UI), hlm. 67-68. 
8 Ibid, hlm. 68. 
9 Harkristuti Harkrisnowo, op. cit.  

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odu60b35-polisi-ringkus-sindikat-penjual-gadis-di-bawah-umur
http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/odu60b35-polisi-ringkus-sindikat-penjual-gadis-di-bawah-umur
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dipekerjakan secara paksa10. Dalam beberapa kasus, pejabat tertentu memfasilitasi 

penerbitan dokumen palsu, menerima suap yang memungkinkan terjadinya 

penjualan manusia, melindungi tempat di mana terjadi perdagangan seks, bahkan 

menghalangi penegak hukum dan proses peradilan11. Hingga tahun 2016, 

pemerintah Indonesia baru menghukum 199 orang pelaku perdagangan orang, 

dengan hukuman penjara 3-15 tahun12. 

Sanksi pidana terhadap pelaku TPPO telah ditetapkan dalam Pasal 2-Pasal 

25 UU PTPPO. Meskipun demikian, adanya sanksi yang telah diatur tersebut tidak 

serta-merta dapat menjerat para pelaku sindikat perdagangan manusia di Indonesia 

saat ini. Nampaknya, sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan rasa jera, 

takut maupun khawatir akan jerat hukum yang menanti apabila melakukan tindak 

pidana tersebut. Sanksi yang menjerat para pelaku pun juga dianggap tidak 

setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban yang dijadikan budak 

eksploitasi dalam TPPO. 

Dalam konteks Jawa Tengah, meskipun Kepolisian Daerah (Polda) Jawa 

Tengah telah berupaya semaksimal mungkin dengan dibantu oleh LSM terkait di 

wilayah kota Semarang untuk mencegah dan mengawasi terjadinya TPPO, namun 

kenyataannya masih banyak oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan 

untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa 

                                                             
10http://id.us.embassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-

orang-2016/, 18 November 2016, 17.00. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 

http://id.us.embassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/
http://id.us.embassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/
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penegakan hukum terhadap pelaku TPPO belum optimal dan belum dapat 

memberikan efek jera bagi para pelaku, serta hukum yang diberlakukan pun belum 

mampu mengurang perkembangan TPPO di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa 

Tengah. 

Berkaitan dengan seluruh uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul: “Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Jawa 

Tengah (Studi Kasus Nomor Perkara LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku 

TPPO di wilayah Jawa Tengah ? 

2. Apa sajakah faktor yang menghambat proses penegakan hukum di 

tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap 

pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses penegakan hukum 

di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan 

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan penegakan hukum di 

tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

pemerintah dan aparat penegak hukum dalam proses  penegakan hukum di 

tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengedepankan angka-angka statistik 

melainkan mengedepankan makna dari kenyataan di lapangan yang diteliti. 

Metode kualitatif adalah metode dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka, difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaedah-kaedah atau peraturan perundang-undangan dan memahaminya 

kemudian meninjau pada keadaan di lapangan13. 

                                                             
13 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, halaman 14. 
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2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif 

maksudnya adalah peneliti akan memberikan gambaran mengenai proses 

penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO yang secara 

khusus diangkat dalam penelitian ini yaitu kasus dengan nomor perkara  

LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum. Dalam berkas perkara tersebut 

kemudian akan diteliti mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh 

Penyidik Unit II Subdit IV Renakta Polda Jateng terhadap pelaku dalam kasus 

tersebut. Analitis maksudnya peneliti menganalisis hasil yang dideskripsikan 

tersebut dengan peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri Nomor 14 

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan proses penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO 

di wilayah Jawa Tengah. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Berkas Perkara LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum 

b. Penyidik Unit II Subdit IV Renakta Polda Jateng 

c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses 

penyidikan dan TPPO. 
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4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain yakni :  

a. Data Primer: data ini diperoleh langsung dari lapangan penelitian, melalui 

wawancara langsung kepada para pihak terkait penegakan hukum TPPO di 

Jawa Tengah dengan locus wawancara dan pengumpulan data di Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).  

b. Data Sekunder: data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang digunakan 

untuk mempelajari literatur terkait objek penelitian, pendapat para ahli, serta 

peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian. Data sekunder terdiri 

dari: 

1) Bahan hukum primer 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  

e) Peraturan Kapolri (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 

f) Berkas Perkara Nomor LP/B/339/IX/2016/Jateng/Reskrimum. 
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum  primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini 

digunakan hasil karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, dan hasil 

pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan 

dengan TPPO. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bibliografi, Kamus 

Hukum, Kamus Bahasa Indonesia atau Inggris, dan Ensiklopedia yang 

berhubungan dan dapat memberikan penjelasan informasi terkait 

permasalahan yang diteliti bilamana dibutuhkan. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Sebelum melakukan analisis, seluruh data yang diperoleh akan diolah, 

disusun dan dipaparkan untuk memudahkan proses analisis. Data diolah 

dengan teknik editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dan disusun 

secara sistematis dan disajikan dalam dalam bentuk laporan penelitian 

berbentuk skripsi.  

6. Metode Analisis Data  
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Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif. Metode ini menguraikan data penelitian yang telah 

diperoleh, kemudian memberikan penjelasan yang berkualitas, utuh, sehingga 

mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis 

data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang berupa skripsi.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

Penulisan.   

BAB II : adalah bab tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian tindak 

pidana dan pelaku tindak pidana, pengertian penegakan hukum, 

pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang serta 

tinjauan yuridis mengenai tugas dan kewenangan polisi, penyidik dan 

penyidikan.   

BAB III : adalah bab Pembahasan yang terdiri dari pembahasan penelitian dan 

pembahasan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan 

terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah, serta faktor-faktor 

penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses penegakan 
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hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa 

Tengah.  

BAB IV : adalah bab Penutup yang terdiri dari simpulan yang diberikan 

Penulis dari hasil penelitian dan pembahasan serta adanya saran-saran 

yang sifatnya operasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


