
 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP 

ANAK SECARA KOMERSIL MELALUI MEDIA INTERNET 

Oleh  

Muhammad Rahmawan 

Kejahatan eksploitasi seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari 

perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. 

Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia 

secara global. Hadirnya internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan 

manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang 

menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu 

serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendikiawan diseluruh dunia. 

Kecanggihan teknologi dalam internet tidak luput menjadi akses oleh pihak-pihak 

tertentu dalam pemasaran jual beli anak pekerja seks komersial dan dipasarkan 

oleh pihak-pihak tertentu bahkan lintas negara dengan memiliki tujuan untuk 

mengeksploitasi komersial seksual anak melalui salah satu kecanggihan teknologi 

antara lain yaitu melalui media internet. Berdasarkan uraian terebut yang menjadi 

pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Apakah faktor yang 

menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak secara komersil 

melalui   media internet. (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan eksploitasi 

seksual terhadap anak secara komersil melalui   media internet. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Data 

primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisa skripsi ini, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut :(1)Faktor-faktor penyebab terjadinya 

kejahatan eksploitasi seksual secara komersil terhadap anak melalui media 

internet, yaitu: faktor diri si anak, faktor lingkungan, faktor krangnya pengetauan 

tentang agama, faktor ekonomi, faktor susahnya menemukan alat bukti, dan 

faktor-faktor lainnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap 

kejahatan eksploitasi seksual secara komersil terhadap anak melalui media 

internet  dilakukan  dengan  sarana  non-penal  secara  preventif  yaitu  dengan  
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pengetahuan agama,  perlunya  lembaga  khusus,  sosialisasi  dan  upaya-upaya 

lainya. Sarana penal dengan cara represif yaitu dengan menegakkan hukum secara 

pidana yang tegas.  

 

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini Perlunya adanya 

peningkatan kualitas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim)  dalam menangani 

kejahatan khususnya pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara 

komersil melalui media internet. 
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