
 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

A. Tinjauan Umum Kriminologis 

 

Memeberikan pengertian apapun rumusan apa yang disebut dengan kriminologi 

yang satu dengan pendapat-pendapat penulis lainnya, hal itu disebabkan adanya 

perbedaan pandangan para sarjana-sarjana kriminologi. Namun hal demikian 

dalam hal memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan kriminologi, maka 

penulis akan mencoba mengemukakan pengertiaan kriminologi baik di tinjau dari 

segi bahasa (etimologi) dan juga beberapa pendapat dari para sarjana. Kriminologi 

mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis 

istilah kriminologi berasal dari kata crimen (kejahatan) dan logos (pengetahuan 

atau ilmu pengetahuan).  

 

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli 

antropologi Prancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek 

yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara 

penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha 

menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang 

dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. 

 

Menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, 

adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena 
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sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, 

pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran 

Undang-undang. 

 

Para filosofi yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato sudah menjelaskan studi 

tentang kejahatan in pada zaman mereka, terutama usaha untuk menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan. Walaupun secara histori sudi tentang kejahatan dalam 

ranah kriminologi baru lahir pada abad ke-19, yaitu dengan ditandai lahirnya 

statistik kriminal di perancis pada tahun 1826 atau dengan ditebitkannya buku 

L'uomo Deliguente pada tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. 

 

Selanjutnya mengenai pengertian krimologi dapat juga diketahui dari beberapa 

rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjan, antara lain: 

1. Wolfgang, Savistz dan Johnston dalam The Socieology of Crime and 

Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan cara mempelajari 

dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 

kejahatan, pelaku kejahatan serta seaksi massyrakat terhadap keduanya.
23

 

2. Michael dan Adler, berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan 

keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan 

mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga 

penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
24
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3. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang betujuan 

menyelelidiki gejala kejahatan seluas-luanya. Melalui definisi ini, Bonger lalu 

membagi menjadi kriminologi murni mancakup
25

; 

a. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 

tentang orang jahat dalam tubuhnya dan tanda-tandanya. 

b. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat. Pokok persoalan yang wajib oleh bidang ilmu ini adalah 

sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 

c. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 

sudut pandang kejiwaan. 

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu penjahat yang sakit 

jiwa atau urat syraf. 

e. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum. 

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 

a. Higiene Kriminil ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup kesejahtraan yang 

dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

b. Politik Kriminil ialah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatau 

kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan 

kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang 
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dilakukan    adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan 

kerja baru. Jadi tidak semata mata dengan menjatuhkan sanksi. 

c. Kriminalistik (Policie Scientific) ialah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan 

teknik kejahatan   dan pengusutan kejahatan.
26

 

 

Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney membagi bentuk kejahatan 

menjadi memberikan 8 tipe, yaitu
27

 : 

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk 

perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak 

menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pemah melakukan 

kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu 

yang memaksa mereka melakukannya. 

2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk 

kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu 

memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran 

atas perbuatannya. 

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada 

umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak 

memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa 

kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. 

4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase dan 

sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu 

sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam 

masyarakat. 

                                                           
26

 Ibid hlm 9. 
27

 Ibid hlm 124. 



 
24 

 

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya 

sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain 

sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran 

hukum ini bersifat informal dan terbatas. 

6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-

bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku 

menggunakannya sebagai part time-Carreer atau pekerjaan sampingan dan 

seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini 

berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini 

terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah 

dilanggar. 

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, 

perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagainya. Pelaku 

yang berasal dari tingkat jabatan kelas bawah memandang dirinya sebagai 

penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok 

penjahat, yang juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan tingkat jabatan 

kelas atas tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali 

bertempat tinggal di lingkungan masyarakat pada umumnya. 

8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. 

Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan 

penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. 

Mereka cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir 

penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras. 
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Secara umum, tujuan dari Kriminologi itu yakni untuk mempelajari kejahatan dari 

berbagai aspek, sehinga pemahaman mengenai fenomena kejahatan bisa diperoleh 

dengan baik. Berkembangnya Kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-

pemikiran kritis yang mempelajari proses pembuatan Undang-undang, untuk itu 

sangatlah penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari 

Kriminologi, agar dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena 

kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.  

 

Pada konferensi mengenai kejahatan dan tindakan terhadap Delinkuen yang telah 

diselenggarakan oleh International Non Govemmental Organization atas 

bantuan/peran serta dari PBB di Jenewa pada tangal 17 Desember 1952, yang 

memutuskan agar mata kuliah Kriminologi direkomendasikan pada universitas 

yang lulusannya akan berkecimpung di bidang Hukum. Aliran Pemikiran dalam 

kriminologi adalah cara pandang (paradigma) yang digunakan oleh para pakar 

kriminolog dalam melihat, mananggapi, manafsirkan dan menjelaskan mengenai 

fenomena kejahatan. 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ekploitasi Seks 

 

Korban tindak pidana tidak hanya menimpa oleh orang dewasa tetapi  juga anak 

yang masih di bawah umur dapat menjadi korban. Korban adalah  mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
28
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Dalam kasus eksploitasi, asusila ataupun perdagangan sering  terjadi korbannya 

adalah anak.  Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalamrangka  

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dasosialnya.  

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan  

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai  

dengan Pasal (1) butir (2) Undang-Undang No 23  tahun 2002 tentang  

Perlindungan Anak.  

 

Ekploitasi menurut Undang Undang No 21 Tahun 2007 Pasal (2) Ayat (1) adalah: 

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tindak 

terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanaan paksa, perbudakan atau 

prktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 

seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transpalantasi 

organ dan jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan orang 

oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil dan 

immateril
29

”. 

 

Pengertian eksploitasi anak dalam Protocol adalah defenisi/batasan hukum. 

Karenanya, batasan/pengertian itu membawa dasar dan implikasi yuridis pula. 

Dalam pendekatan hukum pidana, batasan trafficking menurut Protocol 

merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana 

atau perbuatan melawan hukum (strafbaarfeit, unlawfull). Jadi, untuk menentukan 

suatu perbuatan dapat dipidana, menurut ilmu hukum pidana harus dituangkan 

dalam Undang-undang, sehingga kerapkali hukum pidana dikenal sebagai hukum 

undang-undang.  
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Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak  telah 

menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal  dengan 

pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan  tujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana 

tersebut masih dibawar umur yang seharusnya dilindungi serta  djauhkan dari 

kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada  anak secara 

diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88  Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yaitu: 

a. Setiap orang 

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan  perbuatan tindak 

pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara  hukum atas perbuatan pidana 

yang ia lakukan tersebut.  

 

b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak; 

Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu  memperkerjakan atau 

memperdagangkan anak dalam bidang seksual  untuk mendapatkan keuntungan. 

 

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud  dan tujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan  melakukan tindak 

pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana  seorang anak harus 

mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan  prostitusi yang bertentangan 

dengan harkatnya 
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C. Definisi Anak 

 

Kehadiran seorang anak menjadi suatu dambaan orang tua, dimana orang tua dan 

anak terhimpun dalam suatu unit terkecil yang dinamakan keluarga. Anak sebagai 

suatu anugerah dari Tuhan Yang maha Esa merupakan amanat agar orang tua 

bertanggung jawab memberikan pelajaran dan perlindungan sejak anak dalam 

kandungan sampai batas usia tertentu. Memaknai pengertian anak perlu perhatian 

yang khusus tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan ( the body of knowledge ), 

tetapi dapat ditelaah dari sudut pandang sentralisasi kehidupan seperti agama, 

hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan 

aktual dalam lingkungan sosial. 

 

Definisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai berdasarkan batasan 

usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 

Menurut hukum internasional, defenisi anak dituangkan dalam Konvensi 

Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention 

on The Right of The Child Tahun 1989.Pengertian anak menurut konvensi 

tersebut adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali 

kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya 

diperoleh lebih cepat. 

 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak 

dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai 
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subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan 

ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut
30

 : 

 

a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap 

pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan 

anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem 

hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 

kesejahteraan. Pengertian anak menurut  Undang-Undang Dasar 1945 dan 

pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh 

anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah 

dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan 

politik yang ada pada seorang anak.  

 

b. Pengertian anak dalam Hukum Pidana 

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam 

pengertian anak yang bermakna “ penafsiran hukum secara negatif ” dalam arti 

seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya 

bertanggungjawab terhadap tindak pidana ( strafbaar feit ) yang dilakukan oleh 

anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada 

dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak 

khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
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Pengertian anak juga tertuang dalam hukum nasional di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa: 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut anak 

yang masih berada dalam kandungan juga telah berhak atas perlindungan hukum. 

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur 

bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah kawin. Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah 

usia di mana anak telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan 

pribadi, dan kematangan mental, sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 

21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa: Anak didik pemasyarakatan baik anak 

pidana, anak negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna 

dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

 

Berdasarkan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan umur anak yang dapat 

diperiksa sebagai saksi di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan 

umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, 

dirumuskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal-
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hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh 

belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal-hal tertentu tersebut 

merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan dirasa memang perlu 

untuk dipertimbangkan sebagai alasan agar anak tersebut boleh untuk tidak 

mengikuti proses persidangan. 

 

Bagi anak yang melakukan tindak pidana sedangkan usianya belum mencapai 8 

(delapan) menurut Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengadilan 

Anak, dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya atau diserahkan 

kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

 

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa 

digolongkan berdasarkan paralesitas perkembangan jasmani anak dengan 

perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut, antara lain
31

: 

 

a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) sampai dengan 

7(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa 

perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi tubuh, kehidupan 

emosional, bahasa anak, masa kritis pertama tumbuhnya seksualitas awal pada 

anak, 

b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun 

disebut sebagai masa kanak-kanak yang terdiri ats dua periode yaitu masa 

anak sekolah dasar dimana pola intelektual diawali dari keluarga, masyarakat, 

lingkungan sekolah, dan seterusnya, serta masa remaja (pra-pubertas) awal 
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atau pueral dimana pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah 

ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang 

menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang 

sopan, dan liar. Sejalan dengan perkembangan fisik, perkembangan intelektual 

pun semakin berkembang sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman 

baru pada dunia luar sangat besar. 

c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh 

satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dlaam arti sebenarnya yaitu fase 

pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa 

peralihan dari anak menjadi dewasa. Perubahan besar yang dialami anak 

membawa pengaruh pada sikap dna tindakan yang lebih agresif pada anak. 

 

Perlu dipahami bahwa anak harus dilindungi lebih khusus lagi terhadap 

ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, penyakit, pennyalahgunaan kekuasaan, 

penelantaran, percobaan, lingkungan hidup, pemenjaraan, nilai-nilai, hukum, 

eksploitasi seksual, kemakmuran, kemajuan, perlindungan yang berlebihan, 

kekejaman, dan kematian. Dalam kancah dunia Internasional pun isu tentang 

perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena diberbagai 

dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah 

menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang 

atau aspek
32

, yaitu : 

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak 

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan 
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c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan 

lingkungan sosial) 

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan 

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan 

anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, 

memperalat anak dalam melakukan kejahatan. 

f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan 

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata 

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat masalah perlindungan hukum bagi 

anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup 

spektrum yang sangat luas. Oleh sebab tersebut diperlukan cara-cara yang ampuh 

untuk mengatasi dampak buruknya. Adapun macam-macam bentuk kegiatan 

perlindungan anak antara lain sebagai berikut
33

 :  

a. mengusahakan perlakuan adil terhadap anak 

b.  mencegah pengambilan tindakan yang diskriminatif 

c. mengusahakan kesejahteraan anak di dalam dan di luar lingkungan keluarga 

dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

demi kepentingan anak 

d.  memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, mengenai 

perlindungan anak; pengembangan, penyertaan, dan pendampingan dalam 

melindungi diri sendiri, pengasuhan (asah,asih,dan asuh) anak terutama yang 

menyandang permasalahan mental, fisik, dan sosial 
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e. mengembangkan pendidikan formal maupun non formal yang bertujuan 

mendukung perlindungan anak 

f.  mengembangkan komunikasi antar anggota keluarga untuk mencegah 

pertentangan yang dapat menimbulkan korban antar anggota keluarga 

g. membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi anak 

h. pembinaan anak mempersiapkan kedewasaannya menghadapi tantangan hidup 

i.  penyadaran dan pengembangan hak dan kewajiban anak agar tidak menjadi 

korban mental, fisik dan sosial dikemudian hari 

j. memberikan anak melakukan sesuatu dibawah pengawasan agar mendapat 

pengalaman yang diperlukan di masa yang akan datang juga permasyarakatan 

serata partisipasi sosial. 

k. mengikut sertakan anak dalam beberapa kegiatan sosial, pengadaan sesuatu 

agar anak terlindungi diselamatkan dari sesuatu 

l. pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan 

anak 

m. pengawasan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik (intern dan 

ekstern) 

n. penjagaan terhadap gangguan dari dalam maupun luar dirinya 

o. memberikan imbalan yang positif, konstruktif atas kegiatan anak 

p. pengadaan pengaturan dan jaminan hukum yang mengatur dan menjamin 

pelaksanaan perlindungan anak secara tuntas. 

 

Perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada 

juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan 

umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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Setelah peraturan hukum jelas maka anak di Indonesia akan terjamin 

perlindungannya, oleh sebab itu hukum pidana dapat mengantisipasi segala 

bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak. 

 

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan 

kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 

sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum 

dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi 

hak : 

1. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi; 

2. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan; 

3. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; 

4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri; 

5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 

6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 

7. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat; 

8. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan; 
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9. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan 

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 

dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; 

10. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 

11. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik 

ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, 

penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya; 

12. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; 

13. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; 

14. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 

15. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan 

dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri 

dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas 

kebebasannya; 

16. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan 
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17. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang 

menjadi korban atau pelaku tindak pidana. 

 

D. Definisi Media Internet  

 

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang 

berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat 

fisik belaka. Lahirnya internet mengubah bentuk komunikasi manusia dalam 

bergaul dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat 

di mana orang tersebut berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan 

mouse komputer yang ada di hadapannya. Menurut segi penulisannya, internet 

memiliki 2 (dua) arti yaitu
34

: 

 

a. internet ( huruf “i” kecil sebagai huruf awal ) adalah suatu jaringan komputer 

yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun 

perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan ( seringkali disebut internet 

working) 

b. Internet ( huruf “I” besar sebagai huruf awal ) adalah jaringan dari 

sekumpulan jaringan ( networks to networks ) yang terdiri dari jutaan 

komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan 

suatu aturan komunikasi jaringan komputer ( protocol ) yang sama. Protocol 

yang digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol atau Internet 

Protocol ( TCP/IP ). 
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Kehadiran internet tidak disangkal lagi telah membawa revolusi pada cara 

manusia melakukan komunikasi. Melalui internet, kendala ruang atau jarak dalam 

berkomunikasi telah banyak diatasi. Dengan adanya internet, manusia dihadapkan 

pada sebuah kemungkinan yaitu komunikasi kemana saja dengan biaya murah 

dapat diselenggarakan. Namun kemudahan tekhnologi dalam informasi yang 

disajikan melalui media internet tidak jarang disalah pergunakan oleh pihak-pihak 

tertentu untuk melakukan tindak pidana dalam dunia cyber seperti kasus 

eksploitasi seksual melalui media internet yang terjadi pada kasus diatas . 

 

Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan. Faktor–faktor penyebab laju perkembangan cyber crime 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu:
35

 

1. Kesadaran hukum masyarakat. 

2. Faktor keamanan. 

3. Faktor penegak hukum. 

 

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan cyber. Hal 

ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami 

seluk beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana 

ditangkap,aparat penegak hukum kesulitan untuk menemukan alat bukti yang 

                                                           
35

 Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

Banudung;Refika Aditama,2005, hlm 89-95 



 
39 

 

dapat dipakai menjerat pelaku terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki 

sistem pengoperasian yang sangat rumit. 

 

Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi dan teknolgi komunikasi 

menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu 

dampak dari perkembangan tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang khas 

sehingga membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan, berkenaan 

dengan masalah penanggulangannya. 

 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai 

dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif 

merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan 

manusia di dunia, termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang 

mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dibuat dalam 

berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

 

Dampak negatif yang timbul dari tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak 

melalui media internet melahirkan akibat hukum karena hal tersebut 

mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia baik secara fisik maupun 

kehidupan mentalnya 

 

Tindak pidana eksploitasi seksual pada anak melalui media internet dalam hal ini 

merugikan masa depan anak sebagai korban dan dengan adanya kejahatan 
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eksploitasi seksual melalui media internet ini maka negara Indonesia menjadi 

salah satu negara terbesar yang melakukan kejahatan cybercrime . 

 

Sistem pembuktian di era teknologi informasi saat ini menghadapi tantangan besar 

yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitannya dengan upaya 

pemberantasan cybercrime. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis alat 

bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu 

lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan dunia maya. 

 

Alat bukti cybercrime biasanya berupa komputer, laptop, atau alat elektronik lain 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan cyber. Alat bukti 

dalam kejahatan cyber eksploitasi seksual terhadap anak menjadi suatu kendala 

lain, karena pada saat pembuktian pada alat bukti tidak dapat digunakan karena 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak di atur mengenai alat 

bukti elektronik. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti telah diatur undang-

undang tersebut. Pada Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi 

elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat 

bukti yang sah. Oleh karena itu apabila terjadi kejahatan dalam dunia maya dapat 

segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik mengenai alat bukti dalam proses penyelidikan, penyidikan 

dan dalam sidang pengadilan.  

 

Pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang mengunakan fasilitas media  
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internet, maka pelaku telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang 

terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mendistribusikan  gambar anak yang 

dilakukan antara pelaku kepada anak dengan tujuan untuk dipasarkan pada pihak 

lain yang menginginkan kepuasan seksual terhadap anak, dan dengan mudah 

dapat di akses oleh pihak tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri melalui 

media internet dengan tujuan seksual bagi konsumen dan tujuan ekonomi bagi 

pelaku. Maka hal tersebut telah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

dalam bentuk informasi elektronik yang telah ditransmisikan melalui internet. 

 

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi 

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat 

(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda 

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ). 

 

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka pelaku eksploitasi seksual terhadap anak 

melalui media internet telah memenuhi unsur kejahatan yang terkandung dalam 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik oleh sebab itu pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana pada 

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 


