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SAMBUTAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 
wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Namun 
penanganan kasus eksploitasi pada anak di Indonesia, masih ada banyak kebingungan 
seputar penggunaan terminologi yang berbeda terkait dengan eksploitasi terhadap anak.

Adanya panduan terminologi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait eksploitasi 
anak dan memudahkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat memiliki pemahaman 
yang komprehensif terhadap setiap istilah yang berkaitan dengan eksploitasi, baik eksploitasi 
seksual dan /atau eksploitasi ekonomi.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim 
Penyusun dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Terminologi 
Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi, besar harapan ketersediaan terminologi ini dapat 
menjadi acuan dalam memahami berbagai istilah maupun bentuk eksploitasi yang terjadi 
terhadap anak.

Jakarta,  September 2019
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Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
dapat terselesaikan buku panduan Terminologi Perlindungan anak dari eksploitasi. Kami 
sampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku 
ini.

Istilah dan bentuk eksploitasi seksual dan/atau eksploitasi ekonomi terhadap anak terus 
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Buku panduan ini mengadaptasi terminologi 
Eksploitasi di tingkat global yaitu “Terminology Guidelines for The Protection of Children From 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse” yang diterbitkan oleh ECPAT International dan disesuaikan 
dengan peraturan perundangan Indonesia dan pengalaman pelaku perlindungan anak, yang 
disesuaikan dengan peraturan perundangan Indonesia dan pengalaman pelaku perlindungan 
anak, diharapkan dapat menambah referensi/rujukan untuk memahami dinamika eksploitasi 
yang terjadi terhadap anak.

Semoga panduan ini berkontribusi signifikan dalam upaya penegakan hukum dan 
pengembangan kebijakan perlindungan anak untuk memastikan Anak Indonesia terbebas 
dari segala bentuk eksploitasi.

Tim penyusun

KATA PENGANTAR
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LATAR BELAKANG

Pelanggaran hak anak terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) menyebutkan, sepanjang tahun 2018, terdapat 4885 kasus pelanggaran terhadap 
hak anak yang telah tercatat. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4579 
kasus. Dari 4885 kasus tersebut, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi kasus dengan 
dengan jumlah tertinggi, dengan jumlah 1434 kasus terjadi di sepanjang tahun 2018. 

Salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan kasus ABH adalah tidak konsistennya 
penggunaan istilah atau terminologi dalam penegakan hukum. Penggunaan istilah dan makna yang 
tidak konsisten dapat mengarah pada hukum dan respon kebijakan yang tidak konsisten tentang isu 
yang sama. Walaupun telah ada definisi hukum untuk sejumlah kejahatan eksploitasi pada anak di 
Indonesia, masih ada banyak kebingungan seputar penggunaan terminologi yang berbeda terkait 
dengan eksploitasi terhadap anak. Bahkan, walaupun istilah yang digunakan sama, masih sering 
ada ketidaksesuaian tentang arti istilah tersebut yang sebenarnya dan hal ini dapat mengarah pada 
penggunaan kata-kata yang sama untuk merujuk pada tindakan atau situasi yang berbeda. Hal ini telah 
menciptakan tantangan yang besar untuk pengembangan kebijakan dan program, pengembangan 
perundang-undangan dan pengumpulan data dan dapat mengarah pada respon yang kurang 
memadai dan metode untuk mengukur dampak atau menetapkan sasaran yang terbatas dan tidak 
efektif. 
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Oleh karena itu, diperlukan kejelasan konseptual yang lebih baik tentang terminologi terkait eksploitasi 
untuk memastikan advokasi, kebijakan dan hukum yang lebih kuat dan lebih konsisten di Indonesia. 
Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah panduan yang memberikan gambaran secara 
komprehensif tentang terminologi-terminologi yang digunakan dalam menjelaskan segala bentuk 
kejahatan terhadap eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, buku ini disusun atas dasar tersebut. 
Selain itu, panduan ini juga mengidentifikasi istilah-istilah lokal maupun pemahaman umum tentang 
penggunaan terminologi. Sehingga, para pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman dan 
perspektif yang sama dalam melihat permasalahan ini dan mengambil kebijakan yang tepat untuk 
menanggulangi permasalahan tersebut. 

TUJUAN
Buku ini disusun dengan dua tujuan utama, yaitu:
1. Tersedianya rujukan umum yang dapat digunakan oleh pemerintah, penegak hukum dan pihak-

pihak terkait dalam mendefinisikan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak
2. Terpetakannya ragam terminologi serta kekosongan hukum yang terdapat di Indonesia sehingga 

dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dan penegak hukum untuk menyempurnakan 
kekosongan hukum tersebut guna melindungi anak-anak di masa yang akan datang. 

BATASAN ULASAN TERMINOLOGI
Untuk memfokuskan pengulasan pembahasan tentang terminologi, buku ini membatasi pengulasan 
terminologi berdasarkan definisi-definisi hukum yang tersedia secara internasional dan nasional. 
Untuk kerangka hukum secara internasional, buku ini juga membatasi pada definisi-definisi yang 
sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Namun, definisi-definisi yang belum diratifikasi akan 
tetap diulas namun tidak akan dibahas secara mendalam.
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PANDUAN PENGGUNAAN BUKU TERMINOLOGI
Buku ini dibuat agar memudahkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat memiliki pemahaman 
yang komprehensif terhadap setiap istilah yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan eksploitasi 
ekonomi. Untuk memudahkan pemahaman, maka setiap penjelasan terminologi di dalam buku ini 
diberikan penanda bagi istilah yang dapat dipahami tanpa menimbulkan ambiguitas, istilah yang justru 
perlu mendapat perhatian khusus, serta terminologi yang harus dihindari dalam penggunaannya. 

Ketiga penanda tersebut yaitu:

O LINGKARAN KOSONG
Terminologi dapat dipahami tanpa menimbulkan kebingungan dan atau terminologi tidak 
membahayakan anak

Ø LINGKARAN YANG DISILANG SATU
Terminologi menimbulkan ketidaksepakatan dalam penggunaannya dan perlu perhatian khusus dan 
kehati-hatian saat menggunakan terminologi ini.

⊗   LINGKARAN YANG DISILANG DUA
Terminologi dengan tanda silang di dalam lingkaran menandai bahwa terminologi harus dihindari 
dalam penggunaannya.
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 BAGIAN I

TERMINOLOGI 
ANAK

ANAK
Terminologi dapat dipahami tanpa 

menimbulkan kebingungan dan atau 
terminologi tidak membahayakan anak



PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Meskipun definisi anak yang digunakan di Indonesia sudah cukup jelas, namun pada 
praktiknya, definisi ini seringkali menimbulkan kebingungan khususnya berkaitan dengan 
batas usia. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki 
batasan usia yang beragam. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas lebih mendalam 
tentang definisi anak dari berbagai kerangka hukum yang ada dan merekomendasikan 
penggunaan terminologi yang tepat untuk mendefinisikan anak.

DEFINISI
DEFINISI UMUM
Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan 
usia. WHO misalnya, mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. 
Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan 
dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis 
seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih 
lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak. 

DEFINISI HUKUM
Terminologi Anak disebutkan dalam berbagai peraturan hukum secara internasional dan 
nasional. Pemetaan definisi anak dalam kerangka hukum adalah sebagai berikut:

A. Konvensi Internasional
 

1. Konvensi Hak Anak tahun 1989
Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak 
berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada 
bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut:
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“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, 
kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia 
dewasa dicapai lebih awal.”

2. Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak
Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 
1 tahun 2000. Pada konvensi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 2 sebagai 
berikut:
“Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun”

3. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime

Protokol ini, yang dikenal dengan Protokol Palermo, telah diratifikasi melalui Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2009. Pada pasal 3(d) protokol tersebut, anak didefinisikan 
sebagai berikut:
“Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”

B. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Definisi anak di atas juga disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 
Namun terdapat ragam batasan usia di dalam undang-undang yang ada. Beberapa 
undang-undang yang mendefinisikan anak adalah:

1. Hukum Perdata
Pada KUHPerdata pada pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum 
dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”
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2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pada undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara spesifik usia anak dan dewasa. 
Namun, undang-undang tersebut memberikan usia minimal 16 tahun sebagai batas 
usia perkawinan bagi perempuan.  

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab I pasal I sebagai berikut: “Anak 
adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Definisi anak di dalam undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai 
berikut:
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya.”.

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada UU Perlindungan Anak ini, definisi anak tercantum di di dalam Bab 1 Pasal I sebagai 
berikut:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.”

6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang
Pada UU TPPPO ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:
“Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.”
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7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Pada UU pornografi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi 
“Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”

8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pada pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 
adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang 
belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; anak yang menjadi saksi tindak pidana 
adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

CATATAN PENTING

Sebagian besar peraturan internasional (yang sudah 
diratifikasi) dan peraturan perundangan-undangan Indonesia 
telah memiliki definisi tentang anak, namun batasan usianya 
beragam mulai dari usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, hingga 
21 tahun.
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GAP/KEKOSONGAN
Secara umum gap yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah 
adanya keragaman definisi dalam mendefinisikan anak. Pada KUHPerdata pada pasal 330, 
belum dewasa (yang seringkali diasosiasikan dengan anak) disebutkan sebagai seseorang 
yang berusia di bawah 21 tahun. Padahal, pada undang-undang perlindungan anak, 
disebutkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Hal yang sama juga terjadi pada definisi usia anak di dalam undang-undang perkawinan 
yang menyebutkan tentang batas usia perempuan yang boleh menikah adalah di atas 16 
tahun. Batas usia ini bertentangan dengan usia anak di dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak dan berakibat maraknya perkawinan anak di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun 
saat tulisan ini dibuat, pasal ini sudah mendapatkan kepastian hukum melalui keputusan 
MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan ketentuan tentang batas 
usia perkawinan yang lebih tinggi, namun proses implementasi serta pengecualian yang 
dimungkinkan diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terkait pembolehan 
perkawinan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Perbedaan terminologi batas usia anak di dalam peraturan perundang-undangan nasional 
menyebabkan ketidakpastian terhadap batas usia anak. Namun, buku ini merekomendasikan 
untuk menggunakan batas usia 18 tahun sesuai dengan konvensi hak anak. Hal ini dikarenakan 
batas usia ini dapat dianggap sebagai batas umum anak dan dewasa secara internasional. 

Oleh karena itu, rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya terhadap undang-undang dan 
peraturan terkait yang memiliki batas usia anak yang berbeda dengan Undang-Undang 
Perlindungan Anak.
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REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Buku ini merekomendasikan untuk mendefinisikan anak  
sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal 
ini dikarenakan batas usia ini dapat dianggap sebagai batas 
umum anak dan dewasa secara internasional. 

Buku ini merekomendasikan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan terkait usia anak agar batas usia ini 
dapat seragam.
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 BAGIAN II 

TERMINOLOGI 
TERKAIT ANAK 

DI INDONESIA
Terdapat berbagai terminologi yang digunakan terkait dengan Anak 

di Indonesia. Buku ini akan mengulas tiga terminologi yang sering 
digunakan dan menimbulkan ambiguitas. Tiga terminologi tersebut 

adalah remaja, orang muda, dan belum dewasa. 
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REMAJA
Ø Perhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
Sejumlah lembaga PBB telah mendefinisikan “remaja”, baik dalam bahasa Inggris maupun 
bahasa Spanyol, sebagai seseorang sampai usia 19 tahun,1 dan masa remaja sebagai “masa 
dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa anak-anak dan 
sebelum masa dewasa, dari umur 10 sampai 19 tahun”.2Akan tetapi, istilah “remaja” bukan 
sebuah istilah hukum dan istilah tersebut tidak dirujuk sama sekali dalam KHA atau Protokol 
Opsional. 

Istilah “remaja” dapat menjadi sebuah cara untuk mendefinisikan tahap “penghubung” 
antara masa anak-anak dan masa dewasa dan oleh karena itu, mengakui bahwa remaja 
(yang secara hukum masih anak-anak jika di bawah usia 18 tahun) masih berada dalam tahap 
pengembangan kapasitas dimana mereka dapat mengambil sebagian tanggung jawab atau 
tanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan tertentu (misalnya: persetujuan seksual atau 
hak untuk bekerja yang telah diatur) sembari juga mengakui kurangnya kapasitas hukum 
penuh mereka dan, yang terpenting, kurangnya kemampuan untuk memberi persetujuan 
pada penyalahgunaan atau eksploitasi. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Istilah remaja dapat digunakan pada konteks non hukum. Namun, pada konteks hukum, 
terutama pada konteks pengungkapan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, 
batasan usia yang harus menjadi acuan utama, bukan istilah pertumbuhan manusia seperti 
remaja. 

1 Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA), “Definisi Remaja”, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/
youth-definition.pdf

2 Organisasi Kesehatan Dunia, “Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja: Perkembangan Remaja”, http://www.who.int/maternal_child_
adolescent/topics/adolescence/dev/en/
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REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Pada konteks penegakan hukum, buku ini 
merekomendasikan agar pertimbangan utama dalam 
melihat seseorang anak atau dewasa adalah melihat dari  
batas usianya. Oleh karena itu, penggunaan istilah remaja 
dalam konteks hukum harus diperjelas usianya. Karena istilah 
remaja seringkali digunakan pada konteks pertumbuhan dan 
perkembangan manusia. Namun, pada konteks non-hukum, 
istilah remaja tetap dapat dipergunakan.
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ORANG MUDA
ØPerhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
PBB mendefinisikan pemuda atau orang muda sebagai “masa transisi dari ketergantungan 
dari masa anak-anak ke kemandirian masa dewasa. Oleh karena itu, sebagai sebuah kategori, 
orang muda lebih berubah-ubah daripada kelompok umur tetap lainnya.”3 Untuk tujuan 
statistik, PBB mendefinisikan “orang muda” sebagai kelompok umur 15-24 tahun4 dan Bank 
Dunia telah mengadopsi definisi yang sama.5 PBB menggunakan istilah “pemuda” dan “orang 
muda” secara bergantian.6

Dalam programnya terkait dengan kekerasan pasangan intim, WHO merujuk “perempuan” 
sebagai seseorang yang berusia dari 15 tahun7 dan “perempuan muda” sebagai seseorang 
berusia 15-24 tahun.8 Dari sudut pandang perlindungan anak, hal ini bisa menjadi masalah. 
Definisi WHO tentang kekerasan pasangan intim yaitu “hubungan seks paksa dan bentuk-
bentuk paksaan seks lainnya”,9 dan meliputi anak perempuan belia dalam hubungan abusif 
dengan orang dewasa yang jauh lebih tua yang sebaliknya didefinisikan sebagai eksploitasi 
seksual atau penyalahgunaan seksual anak untuk semua anak di bawah umur 18 tahun. 

3 Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA), “Definisi Pemuda”, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/
youth-defnition.pdf

4 Majelis Umum PBB, “Program Aksi Dunia untuk Pemuda sampai Tahun 2000 dan Seterusnya”, Resolusi 50/81, 1995. Ayat 9 resolusi ini 
menyatakan bahwa PBB mendefinisikan pemuda sebagai kelompok umur 15-24 tahun. Kelompok umur yang sama dinyatakan kembali 
dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/56/117 pada 2001, Komisi untuk Perkembangan Sosial Resolusi E/2007/26 & E/CN.5/2007/8 pada 
2007 dan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/62/126 pada 2008. Lihat http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/factsheets/youth-
defnition.pdf

5 Misalnya, lihat http://www.youthpolicy.org/mappings/internationalyouthsector/directory/actors/worldbank/
6 Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA), “Definisi Pemuda”, supra 31.
7 WHO, “KekerasanterhadapPerempuan: Pasangan Intim dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, Lembar Fakta No. 239, diperbaharui 

pada November 2014 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en
8 WHO dan Program Bersama PBB tentang HIV dan AIDS (UNAIDS), “Kekerasan terhadap Perempuan dan HIV/AIDS: Persimpangan Kritis”, 

Seri Buletin Informasi No. 1, http://www.who.int/hac/techguidance/pht/InfoBulletinIntimatePartnerViolenceFinal.pdf
9 Ibid.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Pada konteks non-hukum, seperti untuk keperluan studi, penelitian maupun sosialisasi, istilah 
orang muda dapat digunakan untuk mencakup secara lebih luas kelompok anak dan dewasa 
awal. Namun, ketika menggunakan istilah orang muda dalam konteks penegakan hukum 
kekerasan dan eksploitasi seksual anak, harus dijelaskan apakah orang muda tersebut adalah 
orang berusia 18 tahun ke bawah atau tidak. 

REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Seperti pada rekomendasi sebelumnya, pada konteks 
penegakan hukum, buku ini merekomendasikan untuk 
menentukan batas apakah seseorang disebut dewasa atau 
anak-anak berdasarkan usia. Namun, pada konteks non-
hukum, istilah orang muda dapat dipergunakan untuk 
mencakup kelompok anak, remaja dan dewasa awal.
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BELUM DEWASA
ØPerhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
“Orang yang belum dewasa” adalah sebuah istilah yang ditemukan dalam teks perundang-
undangan KUHperdata. KHA tidak menggunakan istilah ini sama sekali dan sebagai 
penggantinya menggunakan istilah “anak” untuk merujuk pada setiap orang dibawah usia 18 
tahun. Istilah “orang yang belum dewasa” juga digunakan dalam kaitannya dengan kebebasan 
– yaitu, “orang yang belum dewasa yang bebas.” Bebas berarti tidak atau tidak lagi dibatasi 
oleh pertimbangan-pertimbangan hukum, sosial atau politik.

Akan tetapi, istilah ini juga dipandang dalam konteks masa anak-anak dan secara khusus 
terkait dengan pernikahan anak sebagai sebuah cara untuk menjadi bebas dan kemudian 
dapat memiliki sebuah konotasi yang berbeda.

Istilah belum dewasa di Indonesia ditemukan pada KUHperdata, khususnya tercantum pada 
pasal 330 “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh 
satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Perbedaan batas usia dan definisi ini seringkali 
menimbulkan kebingungan khususnya di kalangan penegak hukum. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Karena artinya dapat sangat berbeda, dan kadang-kadang memiliki konotasi negatif, istilah 
orang yang belum dewasa sebaiknya tidak digunakan untuk menjelaskan tentang anak. Selain 
batasan usia yang berbeda, istilah “belum dewasa” memiliki kerentanan karena memberikan 
stigma terhadap anak untuk tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. 
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REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Buku ini merekomendasikan untuk harmonisasi KUHperdata 
agar menggunakan istilah anak dibandingkan istilah orang 
yang belum dewasa serta menurunkan batas usia anak 
menjadi 18 tahun agar definisi anak dapat seragam.

Buku ini juga merekomendasikan untuk meminimalisir 
penggunaan istilah “orang yang belum dewasa” di dalam 
aktivitas non-hukum karena menimbulkan potensi konotasi 
negatif.
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 BAGIAN III 

TERMINOLOGI 
EKSPLOITASI 

SEKSUAL 
TERHADAP 

ANAK
Terdapat berbagai terminologi yang digunakan terkait dengan Anak 

di Indonesia. Buku ini akan mengulas tiga terminologi yang sering 
digunakan dan menimbulkan ambiguitas. Tiga terminologi tersebut 

adalah remaja, orang muda, dan belum dewasa. 
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PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Istilah eksploitasi seksual terhadap anak sering menimbulkan ambiguitas. Hal ini biasanya 
terjadi karena belum jelasnya batasan dari eksploitasi seksual terhadap anak itu sendiri di 
dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, buku ini akan mengulas 
definisi eksploitasi seksual terhadap anak dan juga akan mengulas turunan dari bentuk-
bentuk eksploitasi seksual yang turut berkembang di Indonesia. 

DEFINISI
DEFINISI UMUM
Definisi umum tentang eksploitasi seksual terhadap anak jarang dijelaskan secara spesifik. 
Sebagian besar langsung menyasar kepada bentuk-bentuk spesifiknya atau istilah yang lebih 
umum. UNHCR, Pada buku Action for the Rights of Children (ARC), menyebutkan istilah yang 
lebih umum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai: “penggunaan anak untuk bekerja 
atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain dan merugikan kesehatan 
fisik, mental, perkembangan dan pendidikan anak”. 

Sedangkan, Terres des Hommes, sebuah organisasi perlindungan anak internasional, 
mendefinisikan eksploitasi terhadap anak secara lebih spesifik yaitu: “Anak-anak dianggap 
dieksploitasi ketika adanya profit yang dihasilkan dari kerentanan dan ketiadaan kekuasaan 
anak, terlepas apakah anak tersebut dipaksa untuk keuntungan orang lain ataupun berupa 
mereka memulai bekerja di usia yang terlalu muda maupun waktu yang panjang. Eksploitasi 
juga terjadi ketika anak bekerja di kondisi berbahaya dan tidak sehat, ketika mereka dibayar 
murah atau dipaksa untuk menjadi pekerja paksa, terikat hutang maupun perbudakan.”

Definisi umum yang menjelaskan secara spesifik tentang eksploitasi seksual anak dapat 
dilihat pada definisi yang dijelaskan oleh UNICEF. UNICEF mendefinisikan secara lebih spesifik 
tentang eksploitasi seksual terhadap anak sebagai: “setiap penyalahgunaan secara aktual 
maupun percobaan karena posisi anak yang rentan, ketiadaan kekuasaan atau pemanfaatan 
kepercayaan, untuk tujuan seksual.”
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Selain UNICEF, WHO juga mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai “setiap penyalahgunaan 
aktual atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan, untuk 
tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengancam, atau mengambil untung 
secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.” 

DEFINISI HUKUM
Terminologi eksploitasi seksual terhadap anak cukup banyak disebutkan di dalam berbagai 
peraturan hukum secara internasional dan nasional namun tidak dijelaskan secara spesifik. 
Pemetaan definisi eksploitasi seksual terhadap anak dalam kerangka hukum adalah sebagai 
berikut:

A. Konvensi Internasional
1. Konvensi Hak Anak tahun 1989 
 Konvensi ini mengatur secara umum tentang hak-hak anak yang harus dilindungi 

oleh negara. Peraturan mengenai eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal 34 yang 
menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual terhadap anak, 
meliputi: 
a) Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang 

melanggar hukum; 
b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang 

melanggar hukum lainnya; 
c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi.

Pada tahun 1999, diadakan International Conference on Combating Child Pornography 
on the Internet (Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi yang dilakukan 
di Internet) yang diadakan di Vienna. Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan 
oleh konferensi ini diantaranya meminta adanya kriminalisasi terhadap produksi, 
distribusi, transmisi, ekspor-impor, dan penyiaran iklan terhadap konten bermuatan 
pronografi anak yang sebelumnya belum diatur dalam 1999 UNCRC. Rekomendasi ini 
penting untuk dicatat karena menjadi cikal bakal lahirnya protokol baru atas 1999 UNCRC. 



20 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

Protokol baru 1999 UNCRC disahkan pada tahun 2000 melalui Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography (OPSC). OPSC ini kemudian menggunakan terminologi Sale of Children. 
Pengaturan mengenai Sale of Children diatur dalam Article 3 OPSC. Article 3 OPSC 
dengan tegas mengkriminalisasi segala macam tindakan membuat, mendistribusikan, 
menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki 
konten yang bermuatan pornografi anak. Aturan ini dapat dikatakan sebagai aturan 
pertama yang melarang penyebaran konten yang bermuatan pornografi anak dalam 
bentuk apapun termasuk melalui media online. 

B. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

 KUHP tidak memiliki pasal khusus terkait dengan Eksploitasi seksual terhadap anak 
maupun eksploitasi anak secara umum. Terminologi yang digunakan oleh KUHP adalah 
perdagangan wanita dan anak. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 
297 KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan 
anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 
tahun”. 

 Dapat dilihat bahwa pengaturan Pasal 297 KUHP masih sangat umum.

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 Undang-Undang ini tidak secara spesifik menyebutkan eksploitasi seksual anak. 
Walaupun undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai ketenagakerjaan. 
Namun, terdapat satu pasal yang mengatur mengenai bentuk-bentuk eksploitasi 
seksual anak, yaitu Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: 
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1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan 
yang terburuk.

2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak 

untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak 

untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; dan/atau

d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UU TPPO)

 Undang-Undang TPPO tidak menyebutkan secara spesifik eksploitasi seksual anak. 
Namun, lebih menggunakan istilah eksploitasi terhadap anak tanpa definisi lebih detail 
tentang eksploitasi itu sendiri. Pasal-pasal yang terkait dengan Eksploitasi Anak, yaitu:

•	 Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” 

•	 Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau 
ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
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4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). 

 Undang-undang Pornografi tidak menyebutkan secara spesifik definisi dari eksploitasi 
seksual anak. UU Pornografi menyebutkan tentang pornografi anak namun tidak 
dijelaskan secara spesifik definisi pornografi anak tersebut. 

 Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 sebagai berikut: 

•	 Pasal 4 yang berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. Kekerasan Seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
e. Alat kelamin; atau 
f. Pornografi anak. 

•	 Pasal 8 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 
dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

•	 Pasal 9 “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi.” 

 Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa meskipun pornografi anak disebutkan di dalam 
Undang-undang tersebut, namun definisi tentang pornografi anak tidak dijelaskan 
secara mendetail di dalam pasal maupun penjelasan tambahan di dalam undang-
undang.
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5. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

 Undang-undang Perlindungan Anak idealnya merupakan undang-undang yang paling 
komprehensif dalam mengatur tentang Eksploitasi Anak. Namun, rumusan eksploitasi 
tidak didefinisikan secara konkret karena unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang 
tersebut tidak dicantumkan. 

 Terdapat empat pasal yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Adapun 
pasal-pasal tersebut adalah: 
•	 Pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain.” 

•	 Pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” 

•	 Pasal 76F yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan Anak.” 

•	 Pasal 76I yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” 

 Meskipun pada undang-undang ini diberi batasan eksploitasi, yaitu eksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, namun definisi dan unsur-unsurnya tidak 
dijabarkan.
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C. Peraturan Menteri
 Terdapat beberapa Peraturan Menteri yang terkait dengan Eksploitasi Anak. Diantaranya 

adalah: 

•	 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 
No. 11 tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas. Pasal 1 Peraturan Menteri ini 
mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan 
TPPO adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana atas tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan hutang 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”

•	 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 30/HK.201/MKP/2010 tentang 
Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata. Bagian latar belakang 
Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa “Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Lingkungan 
Pariwisata adalah Kejahatan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seseorang 
baik laki-laki atau perempuan yang sedang bepergian ke suatu tempat, biasanya dari 
satu negara ke negara lain dan mereka melakukan kegiatan seksual dengan anak- anak 
yang berumur di bawah 18 tahun. 

•	 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat no. 25/Kep/Menko/
Kesra/IX/09 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 
Eksploitasi Seksual Anak. Bagian Latar Belakang Peraturan Menteri ini menyebutkan 
bahwa “Eksploitasi Seksual Anak terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain Pornografi 
Anak, Perdagangan Anak, dan Prostitusi Anak. 
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•	 Prostitusi Anak adalah penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran 
atau dengan imbalan dalam bentuk lain. 

•	 Pornografi anak adalah setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan 
secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata maupun 
disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan 
seksual.

D. Peraturan Daerah
 Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak, antara 

lain:

•	 Peraturan Daerah (Peraturan Wali Kota Surakarta) No. 14 Taun 2006 tentang 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial. 

 Dalam peraturan daerah ini pengaturan yang terkait dengan Eksploitasi Seksual 
Komersial diatur dalam Pasal 1 butir 19 yang berbunyi: “Eksploitasi Seksual Komersial 
adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-
laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, 
pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan 
dari perdagangan seksualitas orang tersebut.”  

•	 Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kota Surabaya) No. 1 Tahun 2014 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. 

 Dalam peraturan daerah ini pengaturan yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak 
diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau 
tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 
hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 
keuntungan baik materiil maupun immaterial.“ 
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•	 Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Berau) No. 14 Tahun 2012 tentang 
Perlindungan Anak. 

 Dalam peraturan daerah ini pengaturan terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak 
diatur dalam Pasal 1 butir 19 yang berbunyi: “Anak yang tereksploitasi seksual adalah 
penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain, 
pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan 
dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

•	 Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kota Bandung) No. 10 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 Dalam peraturan daerah ini pengaturan terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak diatur 
dalam Pasal 1 butir 12 yang berbunyi: “Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan 
melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-
kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain 
dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila 
di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh 
haknya.”

 Temuan menarik dari perda-perda tersebut adalah terdapat beberapa perda yang justru 
menjelaskan dengan cukup baik definisi dari eksploitasi seksual terhadap anak, yang 
justru tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Misalnya 
saja Perda Kota Surabaya dan Kabupaten Berau. Perda ini sejatinya untuk mengatur 
eksploitasi seksual komersial secara umum. Namun, definisi dari eksploitasi seksual 
komersial ini cukup detail karena dijelaskan unsur-unsur perbuatannya. 
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GAP/KEKOSONGAN
Diskursus mengenai eksploitasi seksual anak sudah banyak diadakan untuk mengurangi 
risiko anak menjadi korban eksploitasi seksual. Tercatat beberapa Konvensi Internasional 
dibuat untuk menanggulangi fenomena ini. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,  
Indonesia juga tercatat merupakan negara yang sangat kooperatif dalam menanggulangi 
“eksploitasi seksual anak”. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia telah meratifikasi UNCRC sejak 
tahun 1990. Hal ini berimplikasi Indonesia harus mengimplementasikan segala aturan yang 
ada dalam UNCRC terutama terkait dengan “eksploitasi seksual anak”. Sebut saja beberapa 
peraturan yang mengatur mengenai “eksploitasi seksual anak” seperti UU Perlindungan 
Anak, UU Pornografi, UU TPPO dibuat agar sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam 
UNCRC. 

CATATAN PENTING

Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan 
eksploitasi seksual anak. Namun, tidak ada definisi dan 
penjelasan yang konkret tentang eksploitasi seksual anak 
itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun 
menyebutkan eksploitasi untuk tujuan seksual, namun tidak 
menyebutkan secara spesifik definisi eksploitasi untuk tujuan 
seksual tersebut.

Beberapa peraturan daerah, menariknya, telah memiliki 
definisi eksploitasi seksual anak yang lebih spesifik 
dibandingkan peraturan perundang-undangan di atasnya.
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Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur “Eksploitasi Seksual Anak” 
dalam suatu perundang-undangan atau bagian di dalam peraturan perundang-undangan 
tersendiri. Pengaturan mengenai Eksploitasi Seksual Anak tersebar dalam beberapa Undang-
Undang terkait seperti KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan UU 
Pornografi. 

Permasalahan yang terjadi adalah definisi tindak pidana eksploitasi terhadap anak di dalam 
peraturan perundang-undangan di atas juga masih sangat abstrak. Meskipun pelarangan 
terhadap perbuatan tersebut disebutkan, namun larangan tersebut masih sangat kabur dan 
unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak dicantumkan. 

Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut 
dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Unsur 
eksploitasi seksual perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak 
pidana kekerasan seksual  pada anak. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan situasi tersebut, maka buku ini merekomendasikan agar penggunaan terminologi 
eksploitasi seksual terhadap anak merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan belum memiliki 
peraturan yang secara jelas mendefinisikan eksploitasi seksual terhadap anak. 

Oleh karena itu, buku ini merekomendasikan disusunnya definisi yang lebih konkret terhadap 
eksploitasi terhadap anak. Definisi yang lebih konkret ini hendaknya menyebutkan semua 
unsur dalam tindak pidana eksploitasi anak. Dalam mendefinisikan tindak pidana tersebut 
hendaknya disesuaikan dengan peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
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REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Buku ini merekomendasikan terminologi eksploitasi seksual 
terhadap anak didefinisikan sebagai berikut: 
1. Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam 

aktivitas seksual yang melanggar hukum; 
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran 

atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya; 
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan 

dan materi pornografi.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah untuk segera 
melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-
undangan terkait untuk memiliki definisi eksploitasi seksual 
terhadap anak yang lebih detail dan terukur.
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PROSTITUSI ANAK
ØPerhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
Prostitusi anak sering dirujuk dalam instrumen-instrumen hukum yang diadopsi pada abad 
ke-21 dan di media massa. Bentuk eksploitasi ini mencakup seorang anak yang melakukan 
sebuah tindakan seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang bernilai (uang, 
benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb). Yang menerima benda yang dijadikan 
sebagai upah tersebut tidak selalu anak tersebut, tetapi sering kali pihak ketiga. Disamping 
itu, benda yang dijadikan upah tersebut sebenarnya tidak selalu diberikan; janji kosong untuk 
memberi upah sudah cukup, bahkan jikalau pun janji tersebut tidak pernah ditepati. 

Berbagai lembaga dan organisasi anak telah berupaya mendefinisikan prostitusi anak. 
ECPAT Internasional misalnya, mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan 
pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi 
mendapatkan uang atau imbalan lain.1 Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang 
mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan 
untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara 
yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi 
seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

UNICEF mendefinisikan pelacuran anak (child prostitution) sebagai perbuatan dengan 
menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi 
uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang 
dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu 
pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk 
lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh 
keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu 
membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya.2

1  Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Medan, 2008, Hal.6
2  http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/, diakses pada 20 Juli 2019 
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Pada perkembangannya, penggunaan istilah “pelacuran anak” telah dipertanyakan karena 
istilah tersebut bisa ditafsirkan dengan cara yang dapat menimbulkan perdebatan untuk 
secara tidak langsung menunjukkan bahwa fenomena tersebut mewakili sebuah bentuk 
pekerjaan seks yang sah atau bahwa anak tersebut telah memberi persetujuan yang telah 
diberitahu sebelumnya untuk melacurkan diri.3 Karena alasan ini, telah disarankan untuk 
menggunakan istilah-istilah lain yang lebih mencerminkan fakta bahwa anak tersebut adalah 
korban eksploitasi dan bahwa dia berhak atas perlindungan. Memang, bahkan sebuah 
penambahan kecil pada istilah tersebut, dari “pelacuran anak” menjadi “pelacuran pada anak” 
dapat berfungsi untuk menunjukkan bahwa anak tersebut menjadi korban pelacuran oleh 
seseorang/sesuatu4 dan bukan secara bebas memilihnya. Namun, hal ini tetap tidak melepas 
stigma persetujuan tersebut.

Selain permasalahan definisi, penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam 
memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan penjelasan tentang unsur 
tindak pidana prostitusi anak belum tercantum secara jelas di dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Undang-Undang yang sering digunakan oleh penegak hukum adalah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Namun, peraturan perundangan-undangan ini belum sejalan dengan Protokol Opsional 
tentang Prostitusi Anak, Pornografi Anak dan Penjualan Anak yang telah diratifikasi melalui 
Undang-undang Nomor tahun 2012. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

3  Konotasi bermasalah yang terkait dengan istilah “pelacuran anak” sudah disoroti pada 2005: “dengan sendirinya, konstruksi ini [‘pelacuran 
anak’ dan ‘pelacur anak’] gagal untuk menjelaskan bahwa anak-anak tidak dapat diharapkan untuk membuat sebuah pilihan yang 
diberitahu sebelumnya untuk melacurkan diri mereka sendiri”. Lihat: Sub-kelompok untuk Menentang Eksploitasi Seksual Anak, Semantik 
atau substansi? Kearah Pemahaman yang sama tentang terminologi yang merujuk pada penyalahgunaan dan eksploitasi seksual anak, 
2005, hal.14 http://www.ecpat.net/sites/default/fles/Semantics%20or%20Substance.pdf

4  “Sesuatu” di sini dapat merujuk, misalnya, pada kondisi hidup anak tersebut, yang bisa berarti bahwa dia tidak memiliki pilihan nyata.
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Tabel 4 Perbandingan UU Nomor 35 tahun 2014 dengan Nomor 10 Tahun 2012 
Berdasarkan Definisi dan Unsur Tindak Pidana

Tema
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak

Terjemahan Protokol Opsional 
di dalam Lampiran UU Nomor 10 
tahun 2012

Definisi Pasal 76I
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual terhadap Anak.

Penjelasan UU tentang Eksploitasi secara 
Ekonomi dan/atau Seksual terhadap Anak

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara 
ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan Anak yang menjadi korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 
atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 
atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
materiil.
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara 
seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ 
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak 
untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan 
pencabulan. 

Pasal 2
Prostitusi anak adalah pemanfaatan 
seorang anak dalam aktifitas seks 
untuk suatu imbalan alasan lainnya;

Unsur Tindak 
Pidana

1. Menempatkan
2. Membiarkan
3. Melakukan
4. Menyuruh
5. Melakukan
6. Turut Serta Melakukan

1. Menawarkan
2. Memperoleh
3. Membeli, atau
4. Menyediakan
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Jika membandingkan antara dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, penulis menemukan unsur tindak pidana 
“membeli” tidak disebutkan, baik di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional. Padahal, di dalam terjemahan protokol opsional 
UU Nomor 10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dan terlampir juga di dalam 
UU Nomor 10 tahun 2012, kata membeli disebutkan di dalam terjemahan protokol opsional 
tersebut:

“...(b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk  
prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;”

Tidak adanya unsur tindak pidana membeli di kedua undang-undang tersebut menyebabkan 
permasalahan khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembeli layanan 
seks anak. Dari peraturan perundang-undangan terkait prostitusi anak di atas, dapat 
disimpulkan bahwa regulasi terkait prostitusi anak masih memerlukan harmonisasi dengan 
protokol opsional. Aspek yang perlu ditekankan adalah berkaitan dengan definisi prostitusi 
anak dan unsur tindak pidana prostitusi anak. 

Walaupun sudah ada definisi hukum tentang “pelacuran anak”, yang melekat kuat dalam 
sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional, sebaiknya diingat juga bahwa 
“pelacuran anak” bukan sebuah istilah hukum universal dan bahwa beberapa instrumen 
hukum utama terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan anak berusaha untuk tidak 
menggunakan istilah tersebut. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Pada konteks hukum, dimana istilah prostitusi/pelacuran anak masih digunakan, terminologi ini 
masih dapat digunakan untuk menjelaskan praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, 
pada konteks non-hukum, buku ini merekomendasikan penggunaan istilah “eksploitasi anak 
dalam/untuk prostitusi” untuk menjelaskan praktik ekspolitasi seksual ini untuk memberikan 
penekanan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan stigma maupun pengesahan terhadap 
praktik-praktik tersebut. 

REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:
Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “eksploitasi 
anak dalam/untuk prostitusi” untuk menyebutkan prostitusi atau 
pelacuran anak untuk meminimalisir stigma ataupun pengesahan 
terhadap perbuatan tersebut.  Eksploitasi anak dalam/untuk prostitusi 
didefinisikan sebagai tindakan seorang anak yang melakukan sebuah 
aktivitas seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang 
bernilai (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb).

Namun, istilah prostitusi atau pelacuran anak dapat digunakan pada 
konteks penegakan hukum apabila undang-undang dan peraturan 
terkait masih menggunakan  istilah tersebut.

Buku ini juga merekomendasikan untuk segera melakukan 
pembaharuan penggunaan terminologi “eksploitasi anak dalam/
untuk prostitusi” di ranah penegakan hukum dan kebijakan agar 
meminimalisir stigma ataupun pengesahan terhadap perbuatan 
tersebut. 
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PORNOGRAFI ANAK
ØPerhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
Secara global, tren kasus pornografi anak terus meningkat secara signifikan. Hal ini dapat 
dilihat pada hasil pendataan NCMEC melalui laporan CybertTip sepanjang tahun 2014 
hingga 2016. Pada tahun 2014, NCMEC mencatat terdapat 1,1 juta laporan secara global 
terkait segala bentuk materi yang menampilkan kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah ini 
meningkat menjadi 4,4 juta pada tahun 2015, dan puncaknya mencapai 8,2 juta pada tahun 
2016. Peningkatan jumlah laporan ini turut terbantu oleh diadopsinya secara sukarela oleh 
penyedia jasa elektronik teknologi untuk mendeteksi gambar terkait eksploitasi seksual anak 
(PhotoDNA). Hal ini dianggap berkontribusi secara signifikan untuk mendorong dihapusnya 
konten eksploitasi seksual anak dari platform mereka. 

Di Indonesia, kasus pornografi anak juga menunjukkan tren serupa. Data Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada tahun 2011-2018, anak dengan kasus pornografi dan 
cybercrime mencapai 3269 kasus. Tahun 2018 menjadi tahun terbanyak kasus pornografi dan 
cybercrime dengan jumlah 679 kasus. Hasil pendataan ECPAT Indonesia juga menunjukkan 
tren serupa. Pornografi anak turut mendominasi kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2018. Dari 150 kasus eksploitasi seksual anak, 28 persen diantaranya 
merupakan kasus pornografi anak. 

Adanya kehadiran dunia digital dalam dekade terakhir setelah Undang-Undang Pornografi 
di Indonesia disahkan juga cukup banyak berpengaruh terhadap penjelasan kasus ini. Oleh 
karena itu, penjelasan secara spesifik tentang istilah pornografi anak diperlukan di dalam 
buku terminologi ini. 
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Terdapat beberapa aturan internasional yang mendefinisikan pornografi anak ini, yaitu:

•	 1989 UNCRC. Pasal 34 Konvensi Internasional ini mengatur mengenai perbuatan Pornografi 
Anak, yang berbunyi: “the exploitative use of children in pornographic performances and 
material.” 

•	 1990 The ACRWC. Pengaturan mengenai Pornografi Anak dalam konvensi ini diatur dalam 
Pasal 27 (c) yang berbunyi: “the use of children in pornographic activities, performances 
and materials.” 

•	 2000 The OPSC. Pengaturan mengenai Pornografi Anak diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 
3  (c) konvensi ini. Pasal 2 mendefinisikan yang dimaksud dengan Pornografi Anak (Child 
Pornography) adalah “any representation, by whatever means, of a child engaged in real 
or simulated explicit sexual activities or representation of the sexual parts of a child for 
primarily sexual purposes.” Selain itu Pasal 3 (c) konvensi ini menambahkan bahwa kegiatan-
kegiatan yang disebutkan dalam pasal ini termasuk juga dalam kategori child pornography. 
Pasal 3 (c) berbunyi sebagai berikut: “[p]roducing, distributing, disseminating, importing, 
exporting, offering, selling, or possessing for the above purposes child pornography.”

•	 2001 Budapest Convention.  Definisi mengenai child pornography diatur dalam Pasal 
9 ayat (2) konvensi ini. Definisi tersebut mencakup: “pornographic material that visually 
depicts: (a) a minor engaged in sexually explicit conduct [sexually explicit conduct is 
defined in the same way as in the Lanzarote Convention] (b) a person appearing to be 
a minor engaged in sexually explicit conduct; (c) realistic images representing a minor 
engaged in sexually explicit conduct”. 
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Dalam peraturan nasional, meliputi: 
•	  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 

Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang ini yang dapat menjadi payung hukum 
untuk mengkriminalisasi pornografi anak, diantaranya: 
•	  Pasal 1 butir 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat.”

•	 Pasal 1 butir 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” 
•	 Pasal 4 mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam pronografi anak yaitu 

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit 
memuat:
a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b) Kekerasan seksual; 
c) Masturbasi atau onani; 
d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan 
e) Alat kelamin; atau 
f) Pornografi anak. 

•	 Pasal 12 “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi.”

•	 Pasal 15 “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan 
mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”
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•	 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Walaupun undang-undang ini bukan merupakan undang-undang yang secara khusus 
mengatur mengenai pornografi, tetapi pengaturan mengenai hal tersebut juga diatur 
dalam undang-undang ini. Salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu: “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.” Makna kesusilaan yang diatur dalam pasal 
ini mencakup juga terkait dengan pornografi. 

•	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan, 
Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi. Peraturan 
mengenai pornografi dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam Pasal 1 butir 3 yang 
berbunyi: “Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, 
menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 
menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi.”

Dalam peraturan daerah, meliputi:
•	 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 tahun 2018 tentang Pencegahan 

dan Penanganan Pornografi. Perda ini termasuk perda yang sangat lengkap mengatur 
mengenai pronografi. Walaupun Perda ini tidak mengatur secara khusus terkait dengan 
pornografi anak. Terdapat dua pasal yang mengatur secara khusus mengenai pornografi 
yaitu: 
•	 Pasal 1 butir 6 yang berbunyi: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat.”

•	 Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
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mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
produk dan/atau jasa pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
b. kekerasan seksual
c. masturbasi atau onani
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. alat kelamin atau
f. pornografi anak 

•	 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan 
Masyarakat. 
Perda gorontalo ini juga merupakan Perda yang mengatur mengenai pornografi. Jika dilihat 
dari judulnya, Perda ini tidak mengatur secara khusus mengenai pornografi. Pengaturan 
mengenai pornografi dalam Perda ini dimasukan karena dianggap sebagai “penyakit” 
yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diatur dalam Perda tersendiri. Terdapat satu 
pasal yang mengatur mengenai pornografi yaitu pasal 1 butir 16, sayangnya pasal ini 
tidak mengatur secara khusus mengenai pornografi anak. Pasal 1 butir 16 mendefinisikan 
“Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang 
birahi, baik dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan 
ilmu pengetahuan”

•	 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 tahun 2010 tentang Pengawasan 
Pengendalian dan Penerbitan Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Sarana 
Hiburan. 

 Perda ini bukan merupakan Perda yang mengatur secara khusus mengenai pornografi. 
Tetapi karena erat kaitan antara tempat hiburan dengan potensi disalahgunakan untuk 
pornografi, maka Perda ini lahir untuk mengatur hal tersebut. Jika dilihat peraturan 
mengenai pornografi diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Pornografi dan pornoaksi 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,   gambar / sketsa, gambar 
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui 



42 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan dimuka umum yang memuat 
dan mempertontonkan kecabulan seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat.”

Secara umum, terminologi pornografi anak yang ada di konvensi internasional sudah sesuai 
dengan pengaplikasiannya di tingkat nasional dan daerah. Namun, belum adanya peraturan 
perundang-undangan yang secara eksplisit mendefinisikan pornografi anak masih menjadi 
catatan tersendiri di dalam pengaplikasiannya. 

Secara internasional, istilah “materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi seksual anak” 
semakin sering digunakan untuk menggantikan istilah “pornografi anak”. Penggantian 
terminologi ini didasarkan pada argumentasi bahwa materi yang diseksualisasikan 
menggambarkan atau jika tidak mewakili anak-anak adalah memang sebuah gambaran, dan 
sebuah bentuk, penyalahgunaan seksual anak, dan seharusnya tidak digambarkan sebagai 
“pornografi”.

Pornografi adalah sebuah istilah yang condong digunakan untuk orang dewasa yang terlibat 
dalam tindakan-tindakan seksual yang disetujui bersama yang dibagikan (pada beberapa 
situasi dilakukan secara sah), kepada masyarakat umum untuk kesenangan seksual mereka. 
Terkait dengan anak, kritik atas istilah ini berasal dari fakta bahwa “pornografi” semakin 
dianggap normal dan (dengan kesengajaan atau tidak) bisa berkontribusi untuk mengurangi 
kedaruratan, atau malah meremehkan, dan mensahkan apa itu penyalahgunaan seksual dan/
atau eksploitasi seksual anak.

Disamping itu, sebagaimana istilah-istilah yang telah didiskusikan di atas, “pelacuran anak” 
dan “pelacur anak”, istilah “pornografi anak” berisiko untuk memberikan stigma secara tidak 
langsung bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan atas persetujuan dari anak tersebut, dan 
menggambarkan materi seksual yang sah. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum di 
banyak negara, serta Europol dan INTERPOL pada tingkat internasional, cenderung untuk 
menolak istilah “pornografi anak” dan menggunakan “materi penyalahgunaan seksual anak” 
atau “materi eksploitasi seksual anak”.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terminologi pornografi 
anak di Indonesia pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh 
konvensi internasional. Hanya saja, definisi eksplisit yang tercantum di dalam undang-undang 
tentang pornografi anak masih belum tersedia.

Selain itu, penggunaan terminologi pornografi anak, pada konteks non-hukum, sebaiknya 
dihindari. Hal ini karena terminologi ini menimbulkan pemberian stigma terhadap anak dan 
cenderung mensahkan perilaku tersebut. Pada konteks non-hukum, terminologi yang lebih 
tepat adalah “materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi seksual terhadap anak”

REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “materi 
yang menampilkan kekerasan/eksploitasi terhadap anak” untuk 
menyebutkan pornografi anak untuk meminimalisir stigma ataupun 
pengesahan terhadap perbuatan tersebut. Istilah pornografi anak 
dapat digunakan pada konteks penegakan hukum apabila undang-
undang dan peraturan terkait masih menggunakan  istilah tersebut.

Materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi terhadap anak 
didefinisikan sebagai: Setiap perwujudan melalui sarana apapun, 
seorang anak terlibat dalam situasi nyata atau disimulasikan melakukan 
aktivitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, utamanya 
untuk tujuan seksual.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk 
melakukan review terhadap penggunaan terminologi pornografi anak 
dan mendorong melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk 
perluasan penggunaan terminologi ini.



44 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

PARIWISATA SEKS ANAK
ØPerhatian khusus sebaiknya diberikan pada bagaimana istilah ini digunakan.

ULASAN
Istilah eksploitasi seksual anak dalam (konteks) perjalanan dan pariwisata ”merujuk pada 
eksploitasi anak-anak yang dilekatkan dalam konteks perjalanan, pariwisata atau keduanya. 
Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh wisatawan asing atau domestik, orang yang 
melakukan perjalanan dan pengunjung jangka panjang. Pada masa lalu, istilah tersebut 
telah didefinisikan sebagai sebuah praktik yang melibatkan “orang-orang yang melakukan 
perjalanan dari negara mereka sendiri ke negara lain dan terlibat dalam tindakan-tindakan 
seks komersial dengan anak-anak”.

Menurut beberapa kamus utama, “pariwisata seks” adalah “pengorganisasian liburan 
dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari kurangnya pelarangan yang diberlakukan 
pada aktifitas seksual dan pelacuran oleh beberapa negara asing” dan “tindakan melakukan 
perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk membayar hubungan seks, khususnya dengan 
anak-anak.” Akan tetapi, telah dicatat bahwa eksploitasi seksual anak juga terjadi dalam 
konteks perjalanan dan pariwisata domestik dan tidak dibatasi pada perlintasan sebuah 
batas negara. 

Pariwisata seks anak tercantum di dalam protokol opsional KHA tentang penjualan anak, 
pelacuran anak dan pornografi anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 
Istilah “pariwisata seks anak” merujuk pada mukadimah dalam Pasal 10(1) dimana dinyatakan 
bahwa “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang dibutuhkan untuk 
memperkuat kerjasama internasional melalui rencana multilateral, regional dan bilateral 
untuk pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, penuntutan dan penghukuman orang-
orang yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang terkait dengan penjualan anak, 
pelacuran anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak.” Pasal 10(3) berbunyi: “Negara-
negara peserta akan mempromosikan penguatan kerjasama internasional untuk menangani 
akar masalah tersebut, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, yang berkontribusi pada 
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kerentanan anak-anak pada penjualan anak, pelacuran anak, pornografi anak dan pariwisata 
seks anak.”

Hukum pidana Indonesia tidak mengandung ketentuan-ketentuan ekstrateritorial yang dapat 
digunakan untuk memerangi pariwisata seks anak. Cakupannya hanya untuk pelaku WNI, 
dan bukan untuk penduduk yang menetap. Pasal 4 UU No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 
memang menyatakan kejahatan seksual terhadap anak dan perdagangan anak termasuk 
kejahatan yang pelakunya bisa diekstradisi. Tetapi permintaan ekstradisi belum pernah terjadi.

Pada perkembangannya, istilah “pariwisata seks anak” disarankan untuk tidak digunakan 
lagi. Alasan-alasan yang mendasari semakin meningkatnya debat kritis seputar istilah 
“pariwisata seks anak”, khususnya oleh profesional perlindungan anak dan lembaga 
penegak hukum, adalah bahwa istilah tersebut bisa dengan kurang hati-hati memberi ide 
bahwa ini merupakan sebuah bentuk pariwisata yang sah dan juga bisa mengaitkan istilah 
tersebut dengan seluruh industri pariwisata. Selain itu, dengan secara ekslusif merujuk 
pada pariwisata dan wisatawan, istilah tersebut mengeluarkan banyak jenis pelaku yang 
yang lebih umum yang melakukan perjalanan seperti orang yang melakukan perjalanan 
bisnis, personil militer dan pelaku yang sedang transit atau tinggal diluar negara mereka. 

Terakhir, istilah tersebut benar-benar menghilangkan fakta bahwa istilah tersebut merujuk 
pada perbuatan pidana berat yang oleh banyak negara telah dimasukkan kedalam cakupan 
perundang-undangan ekstrateritorial mereka. Potensi “normalisasi” praktik tersebut melalui 
penggunaan istilah “pariwisata seks anak” berisiko membahayakan anak tersebut. 

Oleh karena itu, istilah yang saat ini menjadi alternatif untuk digunakan adalah eksploitasi 
seksual anak dalam (konteks) perjalanan dan pariwisata. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Berdasarkan situasi tersebut, maka buku ini menyimpulkan bahwa istilah pariwisata seks 
anak, meskipun tercantum di dalam protokol opsional, sebaiknya tidak lagi digunakan karena 
menimbulkan stigma terhadap tempat pariwisata itu sendiri serta kepada anak-anak. Oleh 
karena itu, penggunaan istilah eksploitasi seksual anak dalam (konteks) perjalanan dan 
pariwisata dianggap lebih tepat.

Selain itu, buku ini juga merekomendasikan pemerintah memiliki peraturan terkait yang 
mendefinisikan secara spesifik tentang eksploitasi seksual dalam (konteks) perjalanan dan 
pariwisata. Sehingga penanganan terhadap permasalahan ini akan jauh lebih komprehensif.

 



REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi 
“eksploitasi seksual anak dalam konteks perjalanan dan 
pariwisata” untuk menyebutkan pariwisata seks anak untuk 
meminimalisir stigma ataupun pengesahan terhadap 
perbuatan tersebut. Selain itu, istilah eksploitasi seksual 
anak dalam konteks perjalanan dan pariwisata juga 
meminimalisir stigma terhadap obyek wisata itu sendiri. 

Buku ini juga merekomendasikan agar pemerintah 
melakukan review dan kajian yang lebih mendalam dalam 
menjelaskan bentuk eksploitasi ini.
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 BAGIAN V

PERKEMBANGAN
TERKINI

EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK

DI INDONESIA
Salah satu perkembangan terkini dari eksploitasi seksual anak di Indonesia 

adalah eksploitasi seksual anak online. Oleh karena itu, buku ini juga akan 
mengulas secara lebih mendalam fenomena eksploitasi seksual anak online ini 

serta terminologi-terminologi yang digunakan di dalam kejahatan ini. 
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EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE

O Istilah ini memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat digunakan 
tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Kasus eksploitasi seksual anak online terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan data 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2011 hingga 2016, tercatat 1809 kasus 
eksploitasi seksual anak online terjadi di Indonesia. Data kepolisian juga menunjukkan tren 
serupa dengan jumlah kasus dari 2016 hingga 2018 mencapai 1127 kasus eksploitasi seksual 
anak, yang diantara kasus-kasus tersebut memanfaatkan media online. Hasil pemantauan 
media ECPAT Indonesia pada tahun 2018 juga menemukan bahwa dari 150 kasus eksploitasi 
seksual anak di Indonesia, 28 persen diantaranya merupakan kasus kejahatan melalui media 
online berupa pornografi anak.

Maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak online juga diperparah masih minimnya 
pembahasan mendalam yang mengulas tentang keragaman bentuk dari eksploitasi 
seksual anak online. Penggunaan terminologi-terminologi lama masih digunakan untuk 
mengklasifikasikan kejahatan eksploitasi seksual anak online di Indonesia. Pada beberapa 
kasus, penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum karena 
tidak relevannya terminologi lama dengan unsur-unsur kasus dari bentuk baru eksploitasi 
seksual anak ini.

Terminologi eksploitasi seksual anak online merupakan istilah baru yang masih belum 
populer digunakan oleh sebagian besar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. 
Sebagian besar masih merujuk pada istilah pornografi anak. Padahal, eksploitasi seksual anak 
online memiliki cakupan yang lebih luas dari pornografi anak. Belum populernya istilah ini 
disebabkan karena memang belum tersedianya dokumen kebijakan yang dapat menjadi 
rujukan dalam menjelaskan fenomena ini. 



51BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

Konsekuensi yang ditimbulkan akibat masih belum adanya kejelasan perihal penggunaan 
terminologi ini adalah adanya kemungkinan perbedaan tafsir dan pemaknaan dalam upaya 
sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk-bentuk dari eksploitasi 
seksual anak online yang amat beragam dan terus bertambah seiring perkembangan 
teknologi. Oleh karena itu, kejelasan terkait terminologi eksploitasi seksual anak online dan 
unsur-unsurnya akan membantu para pemangku kepentingan, khususnya yang berurusan 
langsung dengan anak di lapangan.

Berdasarkan situasi tersebut, bagian ini akan mengulas secara mendalam tentang bentuk 
kejahatan eksploitasi seksual anak online serta terminologi-terminologi baru yang berkaitan 
dengan eksploitasi seksual anak online. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran yang lebih utuh dan komprehensif tentang eksploitasi seksual anak online. 

DEFINISI
A. DEFINISI UMUM 

 Terminologi eksploitasi seksual anak online pada dasarnya merupakan pengembangan 
dari terminologi eksploitasi seksual anak yang secara umum sudah banyak dijelaskan. 
Penggunaan terminologi ini didasari oleh semakin banyaknya penyalahgunaan seksual dan 
eksploitasi seksual melalui internet atau terkait dengan lingkungan online. Sebagaimana 
penyalahgunaan dan eksploitasi seksual anak offline yang dapat terjadi dalam berbagai 
bentuk, penyalahgunaan dan eksploitasi seksual anak online juga dapat terjadi dalam 
berbagai bentuk. 

 Hal terpenting yang perlu diingat dalam istilah “eksploitasi seksual anak online” adalah 
bahwa terminologi ini merujuk pada penggunaan internet sebagai sebuah alat untuk 
mengeksploitasi anak secara seksual. Pada beberapa konteks, istilah eksploitasi seksual 
anak “yang difasilitasi oleh TIK”1 dan “yang dimungkinkan oleh dunia maya”2 seringkali 

1  Kantor PBB untuk Obat-Obatan dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime– UNODC), “Kajian tentang Dampak Teknologi Informasi 
Baru pada Penyalahgunaan dan Eksploitasi Anak”, Mei 2015.  

2  M. McGuire dan S. Dowling, Kejahatan Siber: Sebuah Tinjauan tentang Bukti, Laporan Penelitian 75, Bab 3: “Kejahatan Yang Dimungkinkan 
oleh Dunia Maya – Pelanggaran Seksual terhadap Anak”, Kantor Dalam Negeri Inggris, Oktober 2013, hal. 4.
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digunakan sebagai alternatif atau pilihan untuk mendefinisikan praktik-praktik ini.

 Acuan untuk istilah “eksploitasi seksual anak online” memasukkan semua tindakan yang 
bersifat eksploitatif secara seksual yang pada tahap tertentu dilakukan pada seorang anak 
melalui sebuah hubungan di lingkungan online. Istilah ini memasukkan setiap penggunaan 
TIK yang mengakibatkan eksploitasi seksual atau menyebabkan seorang anak untuk 
dieksploitasi secara seksual atau yang menyebabkan atau mengakibatkan gambar atau 
materi lain yang mendokumentasikan eksploitasi seksual seperti itu dibuat, dibeli, dijual, 
dimiliki, dibagikan, atau dikirim. Oleh karena itu, terminologi ini dapat mencakup (tetapi 
tidak terbatas pada): 

• Eksploitasi seksual yang dilakukan ketika korban tersebut sedang online (seperti 
membujuk/memanipulasi/mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan-
tindakan seksual di depan sebuah webcam3)

• Mengidentifikasi dan/atau melakukan grooming terhadap para calon korban secara 
online dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (apakah kemudian 
tindakan-tindakan yang menyertainya dilakukan secara online atau offline)

• Pembagian, penyebaran, pengimporan, pengeksporan, penawaran, penjualan, 
kepemilikan, atau dengan sengaja mendapatkan akses pada materi eksploitasi seksual 
anak online (walaupun jika penyalahgunaan seksual yang digambarkan dalam materi 
tersebut dilakukan secara offline)

B. DEFINISI HUKUM
 Eksploitasi seksual anak online merupakan fenomena baru dan terus berubah seiring 

perkembangan teknologi internet. Hal ini menyebabkan definisi yang secara jelas 

3  Webcam adalah sebuah kamera video yang menyiarkan gambarnya secara langsung atau melalui sebuah jaringan antar komputer. Siaran 
video dapat dilihat, disimpan atau dikirim ke jaringan-jaringan lain, misalnya melalui Internet. Webcam biasanya dihubungkan dengan 
sebuah kabel  ke sebuah komputer atau dipasang di dalam perangkat keras komputer. Apa yang direkam oleh webcam tersebut dapat 
dilihat di sebuah website atau di komputer lain saat hal yang direkam tersebut sedang terjadi. Webcam juga dapat dihubungkan tanpa 
kabel atau dihubungkan ke sebuah jaringan wilayah lokal (LAN). 
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menyebutkan tentang eksploitasi seksual anak online masih minim tersedia. Namun, 
beberapa definisi hukum internasional dan nasional masih relevan untuk digunakan dalam 
memahami istilah ini. Beberapa regulasi yang dapat menjadi rujukan yaitu:

1. Konvensi Internasional
i. 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child (1989 UNCRC), konvensi 

ini  mengatur secara umum tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara. 
Konvensi ini Pengaturan mengenai eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal 34. 
Pasal 34 mengatur mengenai bentuk-bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan 
sexual terhadap anak yang meliputi: a) The Inducement or coercion of a child to 
engage in any unlawful sexual activity (bujukan atau paksaan kepada anak untuk 
terlibat dalam aktivitas sexual yang melanggar hukum); b) The exploitative use of 
children in prostitution or other unlawful sexual practices (Penggunaan anak secara 
eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya); 
c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials 
(Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi).

ii. Pada tahun 1999, diadakan International Conference on Combating Child 
Pornoghraphy on the Internet (Konferensi Internasional tentang Memerangi 
Pornografi yang dilakukan di Internet)  yang diadakan di Vienna. Terdapat beberapa 
rekomendasi yang dihasilkan oleh Konferensi ini diantaranya meminta adanya 
kriminalisasi terhadap produksi, distribusi, transmisi, ekspor-impor, dan penyiaran 
iklan terhadap konten bermuatan pronografi anak yang sebelumnya belum diatur 
dalam 1999 UNCRC. Rekomendasi ini penting untuk dicatat karena menjadi cikal bakal 
lahirnya protokol baru atas 1999 UNCRC. Protokol baru 1999 UNCRC disahkan pada 
tahun 2000 melalui Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 
on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (2000 OPCRC). 
2000 OPCRC menggunakan terminologi Sale of Children. Pengaturan mengenai 
Sale of Children diatur dalam Article 3 2000 OPCRC. Article 3 2000 OPCRC dengan 
tegas mengkriminalisasi segala macam tindakan membuat, mendistribusikan, 
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menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki 
konten yang bermuatan pornografi anak. Aturan ini dapat dikatakan sebagai aturan 
pertama yang melarang penyebaran konten yang bermuatan pornografi anak dalam 
bentuk apapun termasuk melalui media online. 

2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 KUHP tidak memiliki pasal  khusus terkait dengan Eksploitasi Anak Online. Terminologi 

yang digunakan oleh KUHP adalah perdagangan wanita dan anak. Pengaturan 
mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 297 KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan 
bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dapat dilihat bahwa 
pengaturan Pasal 297 KUHP masih sangat umum. Sudah terdapat aturan-aturan 
khusus diluar KUHP yang mengatur masalah perdagangan wanita dan anak. Selain 
itu dalam KUHP juga masih belum memuat aturan ketika pelakunya menggunakan 
sarana internet (online)  dalam melakukan aksinya. 

ii. Undang-Undang Pidana di Luar KUHP
 Sampai saat ini Indonesia belum memiliki satu undang-undang khusus yang mengatur 

tentang Eksploitasi Anak baik secara langsung maupun melalui online. Namun 
demikian, dari riset yang tim penulis lakukan, pengaturan mengenai Eksploitasi Anak 
dapat ditemukan tersebar dalam beberapa Undang-undang yang ada diantaranya: 

• Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan). Walaupun undang-undang ini secara khusus mengatur 
mengenai ketenagakerjaan, namun terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai 
Eksploitasi Seksual Anak yaitu Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: 

1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk.
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2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 

a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan 

anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau 
perjudian;

c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak 
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 
moral anak.

• Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UU TPPO) . Terdapat beberapa pasal yang terkait dengan 
Eksploitasi Anak, yaitu:” 

• Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak 
dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 

• Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke 
dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
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• Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). 
UU Pornografi mengatur beberapa pasal yang terkait dengan Eksploitasi Anak 
diantaranya: 

• Pasal 4 yang berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. Kekerasan Seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
e. Alat kelamin; atau 
f. Pornografi anak. 

• Pasal 8 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas 
persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 
pornografi.”

• Pasal 9 “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model 
yang mengandung muatan pornografi”. 

• UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak merupakan 
undang-undang yang paling komprehensif dalam mengatur tentang Ekploitasi 
Anak. Terdapat 4 (empat pasal) yang secara khusus mengatur mengenai hal 
tersebut. Adapun pasal-pasal tersebut adalah: 

• Pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain.” 
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• Pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” 

• Pasal 76F yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan anak. 

• Pasal 76I yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. 

iii. Peraturan Menteri 
Terdapat beberapa Peraturan Menteri yang terkait dengan Eksploitasi Anak. 
diantaranya adalah: 

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak RI No. 11 tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penangan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas. 
Pasal 1 Peraturan Menteri ini medefinisikan “Tindak Pidana Perdagangan 
Orang yang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan hutang 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”
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• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 30/HK.201/MKP/2010 
tentang Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata. 
Bagian latar belakang Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa “Eksploitasi 
Seksual Anak (ESA) di Lingkungan Pariwisata adalah Kejahatan seksual terhadap 
anak-anak yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang 
sedang bepergian ke suatu tempat, biasanya dari satu negara ke negara lain dan 
mereka melakukan kegiatan seksual dengan anak- anak yang berumur di bawah 
18 tahun. 

• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat no. 25/Kep/
Menko/Kesra/IX/09 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak. Bagian latar belakang Peraturan 
Menteri ini menyebutkan bahwa “Eksploitasi Seksual Anak terjadi dalam berbagai 
bentuk, antara lain Pornografi Anak, Perdagangan Anak, dan Prostitusi Anak. 

• Prostitusi anak adalah penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan 
pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. 

• Pornografi anak adalah setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan 
secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata 
maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak 
untuk tujuan seksual.

iv. Peraturan Daerah
Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak 
diantaranya: 

• Peraturan Daerah (Peraturan Wali Kota Surakarta) Nomor 14 Tahun 2006 
tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial. Dalam 
peraturan daerah ini pengaturan yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersial 
diatur dalam Pasal 1 butir 19 yang berbunyi: “Eksploitasi Seksual Komersial adalah 
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tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-
laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara 
orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh 
keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut.  

•  Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kota Surabaya) Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dalam 
peraturan daerah ini pengaturan yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak 
diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi: “Eksploitasi adalah tindakan dengan 
atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.  

• Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Berau) Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah ini pengaturan terkait 
dengan Eksploitasi Seksual Anak diatur dalam Pasal 1 butir 19 yang berbunyi: “Anak 
yang tereksploitasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas 
dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain, pembeli jasa seks, perantara atau 
agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas 
anak tersebut.

• Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kota Bandung) Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah ini 
pengaturan terkait dengan Eksploitasi Seksual Anak diatur dalam Pasal 1 butir 12 
yang berbunyi: “Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan 
anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang 
atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain 



CATATAN PENTING

Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan 
eksploitasi seksual anak. Namun, tidak ada definisi dan 
penjelasan yang konkret tentang eksploitasi seksual anak 
online itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak, 
meskipun menyebutkan eksploitasi untuk tujuan seksual, 
namun tidak menyebutkan secara spesifik definisi ekspolitasi 
untuk tujuan seksual tersebut. 

Beberapa peraturan daerah, menariknya, telah memiliki 
definisi eksploitasi seksual anak yang lebih spesifik 
dibandingkan peraturan perundang-undangan di atasnya 
meskipun belum memiliki definisi yang jelas tentang 
eksploitasi seksual anak online.
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dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk 
bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak 
memperoleh haknya.”
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GAP/KEKOSONGAN

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terminologi “eksploitasi seksual anak online” 
merupakan perluasan dari terminologi “eksploitasi seksual anak”. Diskursus mengenai 
eksploitasi seksual anak sudah banyak diadakan untuk mengurangi risiko anak menjadi 
korban eksploitasi seksual. Tercatat beberapa Konvensi Internasional dibuat untuk 
menanggulangi fenomena ini. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,  Indonesia juga 
tercatat merupakan negara yang sangat kooperatif dalam menanggulangi “eksploitasi seksual 
anak”. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia telah meratifikasi UNCRC sejak tahun 1990. Hal ini 
berimplikasi Indonesia harus mengimplementasikan segala aturan yang ada dalam UNCRC 
terutama terkait dengan “eksploitasi seksual anak”. Sebut saja beberapa peraturan yang 
mengatur mengenai “eksploitasi seksual anak” seperti UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, 
UU TPPO dibuat agar sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam UNCRC. Namun, 
seiring perkembangan teknologi bentuk eksploitasi seksual anak tidak lagi menggunakan 
cara-cara biasa. 

Bentuk eksploitasi seksual anak sudah berkembang menggunakan cara online. Dilihat dari 
definisinya, Eksploitasi Seksual Anak Online adalah bentuk eksploitasi seksual anak yang 
dapat  berupa paksaan, atau manipulasi untuk membuat atau memproduksi konten yang 
bermuatan seksual terhadap anak dengan menggunakan sarana Internet.4 Dalam Eksploitasi 
Seksual Anak Online, aspek paling penting adalah penggunaan Internet sebagai sarana/
media untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Bentuk Eksploitasi Seksual Anak 
Online termasuk juga di dalamnya grooming dan sexting. 

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur “Eksploitasi Seksual Anak” 
dalam suatu perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai Eksploitasi Seksual 
Anak tersebar dalam beberapa Undang-Undang terkait seperti KUHP, UU Ketenagakerjaan, 
UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. Selain itu, juga terdapat beberapa 

4  Juliane A. Kloess, Anthony R. Beech and Leigh Harkins, Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process, and Offender Characteristics, 
Vol. 15 (2), 2014 Trauma, Violence, & Abuse, 2014, p. 127. 
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pengaturan terkait eksploitasi seksual anak dalam Peraturan Menteri ataupun Peraturan 
Daerah yang sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya. Kekurangan yang ada di Indonesia, 
belum ada satupun norma yang mengatur secara khusus tentang eksploitasi seksual anak 
dengan menggunakan cara internet. Padahal dalam beberapa Konvensi Internasional seperti 
additional protocol of 1999 UNCRC penggunaan internet sebagai sarana eksploitasi seksual 
terhadap anak diatur secara khusus. Pengaturan internet sebagai sarana eksploitasi seksual 
anak sangat penting. Beberapa pelaku eksploitasi seksual anak dengan menggunakan sarana 
internet dapat bebas dari ancaman pidana hanya karena negara tersebut belum mengatur 
norma secara khusus mengenai eksploitasi seksual anak secara online.5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur dan mendefinisikan 
mengenai eksploitasi seksual anak yang dilakukan secara online. Padahal, dengan semakin 
berkembangnya teknologi, penggunaan media online dalam eksploitasi seksual anak sangat 
banyak. 

Satu-satunya peraturan yang menjelaskan tentang eksploitasi anak di ranah online adalah 
Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 
Anak. Oleh karena itu, buku ini merekomendasikan rujukan eksploitasi seksual anak online 
secara umum merujuk pada definisi yang tercantum di dalam protokol tersebut sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 3:

“mengkriminalisasi segala macam tindakan membuat, mendistribusikan, menyebarluaskan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki konten yang bermuatan 
pornografi anak”.

5  See Internet Watch Foundation, Trends in Online Child Sexual Exploitation: Examining the Distribution of Captures of Live-streamed 
Child Sexual Abuse, published may 2018 p. 18. Dapat diakses https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/inline-files/Distribution%20of%20
Captures%20of%20Live-streamed%20Child%20Sexual%20Abuse%20FINAL.pdf
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Aturan ini dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang melarang penyebaran konten yang 
bermuatan pornografi anak dalam bentuk apapun termasuk melalui media online. Namun 
pemerintah Indonesia tetap harus merumuskan peraturan yang lebih spesifik tentang 
bentuk-bentuk baru dari eksploitasi seksual anak ini.

REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, 
buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “eksploitasi 
seksual anak online” didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan 
kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi 
sebagai media untuk mengkomunikasikan, mempertunjukkan, 
mempertontonkan, atau mendistribusikan material pornografi anak 
atau aktivitas seksual anak. Anak-anak dijadikan objek kekerasan 
seksual dan menjadi objek seks komersial.

Eksploitasi seksual anak online ini tidak sebatas pada pendistribusian 
atau mempertontonkan anak sebagai objek seks dan objek komersial, 
termasuk juga memiliki gambar-gambar porno, suara anak yang 
direkam yang mengandung konten erotisme, dan segala sesuatu 
yang mengandung konten seksual anak yang disimpan di dalam 
komputer karena memilki potensi untuk disebarluaskan

Buku ini juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia 
untuk segera melakukan review dan kajian komprehensif untuk 
merumuskan bentuk eksploitasi seksual anak online dan unsur-unsur 
tindak pidananya. 
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 BAGIAN VI

BENTUK- BENTUK 
EKSPLOITASI 

SEKSUAL ANAK 
ONLINE

Eksploitasi Seksual Anak online memiliki beragam bentuk yang terus 
berubah seiring perkembangan teknologi. Pada bagian ini, akan diulas 

tiga bentuk dari eksploitasi seksual anak online yang pernah terjadi 
di Indonesia, yaitu: sexting, grooming, dan kekerasan seksual yang 

disiarkan secara langsung.
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SEXTING

O Istilah ini memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat digunakan 
tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Sexting merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual anak online. Sebagaimana 
permasalahan eksploitasi seksual anak online lainnya, istilah sexting juga belum lazim 
digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dan belum ada padanan 
kata yang tepat untuk menjelaskan fenomena ini. Namun, beberapa kasus sexting mulai 
ditemukan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya saja dalam bentuk obrolan 
bernuansa sensual antar remaja, saling membagikan gambar, foto dan video sensual di 
kalangan remaja, dan bentuk-bentuk sexting lainnya. Namun, tidak seragamnya istilah yang 
digunakan dalam pemberitaan media maupun penanganan kasus oleh para penegak hukum 
membuatnya sulit untuk menelusuri kasus ini satu per satu. 

Berkaitan dengan sexting, fenomena ini mulai sudah menjadi tren yang terjadi di kalangan 
remaja secara global. Studi yang dilakukan Jama Pediatrics1 menyebutkan satu dari empat 
remaja pernah menerima “sext”, teks yang mengandung konten seksual, dan setidaknya satu 
dari tujuh anak pernah mengirimkannya. 

Permasalahan utama dalam penggunaan istilah bujuk rayu untuk tujuan seksual secara 
daring adalah karena belum adanya rujukan yang sama dalam penggunaan istilah ini. Hal ini 
menyebabkan banyak pihak di lapangan belum dapat menjelaskan permasalahan ini kepada 
masyarakat secara luas. Secara praktis, istilah sexting mulai banyak digunakan oleh lembaga-
lembaga perlindungan anak dan pemerintah melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun, 
istilah ini masih belum belum populer digunakan. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya 
penggunaan istilah sexting untuk menjelaskan fenomena ini. Hal yang lebih populer misalnya 
adalah chat mesum, obrolan mesum, dan sebagainya. Ketidakseragaman istilah juga terjadi 

1  https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2673719
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dalam peliputan di media, sehingga pada konteks upaya pemantauan kasus sexting di 
berbagai media cetak dan digital menjadi sulit terpetakan. 

Konsekuensi yang timbul akibat ketidakjelasan definisi dan unsur-unsur dari terminologi 
ini adalah belum banyaknya pengungkapan kasus bujuk rayu untuk tujuan seksual secara 
daring. Meskipun unsur-unsur terkait kasus ini terjadi di dalam pengungkapan kasus, 
ketiadaan rujukan menyebabkan bentuk kejahatan ini tidak terungkap. Oleh karena itu, istilah 
ini penting untuk diulas di dalam buku terminologi ini untuk memberikan gambaran secara 
lebih komprehensif terkait penggunaan terminologi ini. 

DEFINISI

A. DEFINISI UMUM
 Terdapat beberapa rujukan dalam mendefinisikan sexting. “Sexting” didefinisikan sebagai 

“pembuatan sendiri gambar seksual”,2 atau sebagai “pertukaran pesan atau gambar 
seksual” dan “menciptakan, membagikan atau meneruskan gambar telanjang atau nyaris 
telanjang yang mengundang secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet.”3 

Sexting adalah sebuah bentuk konten eksplisit secara seksual yang dihasilkan sendiri4 dan 
praktik tersebut “sangat bervariasi dalam hal konteks, arti dan niat.”5

 Walaupun “sexting” merupakan bentuk konten eksplisit secara seksual yang dihasilkan 
sendiri yang paling umum yang melibatkan anak dan sering dilakukan oleh dan diantara 
remaja yang memberi persetujuan yang mendapatkan kesenangan dari pengalaman 
tersebut, ada juga banyak bentuk “sexting yang tidak diinginkan.” Ini merujuk pada aspek 
aktivitas tersebut yang tidak disetujui bersama seperti membagikan atau menerima foto, 
video atau pesan eksplisit secara seksual yang tidak diinginkan, misalnya, oleh orang 

2  K. Cooper dkk., Remaja dan Gambar Seksual Yang Diambil Sendiri: Sebuah Kajian Pustaka, 2015.
3  J. Ringrose dkk., “Sebuah Studi Kualitatif tentang Anak, Orang Muda dan ‘Sexting’”, Studi Disiapkan untuk NSPCC, 2012, hal. 6.
4  UNODC, “Kajian tentang Dampak Teknologi Informasi Baru pada Penyalahgunaan dan Eksploitasi Anak” hal. 22
5  K. Cooper dkk., Remaja dan Gambar Seksual Yang Diambil Sendiri, hal. 24.
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yang dikenal atau tidak dikenal yang berusaha untuk melakukan kontak, menekan atau 
melakukan grooming pada anak tersebut. Sexting bisa juga menjadi sebuah bentuk 
perundungan seksual dimana seorang anak ditekan untuk mengirimkan sebuah gambar 
kepada pacar atau teman sebaya yang kemudian mendistribusikannya kepada sebuah 
jaringan teman sebaya tanpa persetujuan mereka. 

 Sexting yang tidak diinginkan terkait dengan diskusi tentang gangguan seksual dan 
komentar seksual yang tidak diinginkan di atas,6 dan penelitian telah menunjukkan bahwa 
praktik sexting jauh dari netral gender. Telah disarankan bahwa sexting “bisa dipahami 
sebagai sebuah perluasan […] pelecehan seksual online”pada anak perempuan.7 Oleh 
karena itu, sexting adalah sebuah fenomena yang sering dilakukan oleh orang-orang muda. 
Sexting seringkali merupakan sebuah aktivitas yang disetujui secara bersama diantara 
teman sebaya walaupun penelitian telah menunjukkan bahwa anak perempuan lebih 
sering merasa tertekan atau terpaksa untuk melakukan sexting daripada anak laki-laki.8 
Hal yang harus dipahami adalah bahwa ketika sexting mengarah pada penyalahgunaan 
atau eksploitasi, meskipun materi tersebut dihasilkan sendiri oleh anak, maka bukan 
berarti anak bertanggung jawab secara pidana atas pembuatan materi penyalahgunnaan 
seksual anak.9

B. DEFINISI HUKUM

1. Konvensi Internasional 
• Pasal 34 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child (1989 UNCRC). 

Pasal 34 bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengaturan mengenai sexting walaupun 
tidak membahas secara khusus mengenai hal tersebut. Dalam pasal 34  butir (c) 
diatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk melindungi anak dari segala 
bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Salah satunya “The exploitative 

6  Lihat supra, bagian C.4.v tentang pelecehan seksual terhadap anak.
7  K. Cooper dkk., Remaja dan Gambar Seksual Yang Diambil Sendiri, hal. 22.
8  K. Cooper dkk., Remaja dan Gambar Seksual Yang Diambil Sendiri, hal. 22.
9  
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use of children in pornographic performances and materials (Penggunaan anak 
secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi). 

• Pasal 2  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography (2000 OPCRC). Pasal 2 OPCRC 
juga tidak mendefinisikan mengenai terminologi sexting secara khusus. Pasal 2 
OPCRC menggunakan terminologi Child Pornography (Pornografi Anak). Pasal 2  
butir (c) mendefinisikan child pornography as any representation, by whatever means, 
of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation 
of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes (Pornografi adalah segala 
macam cara melibatkan anak baik dalam kegiatan eksplisit ataupun disimulasikan, 
atau mempublikasikan segala representasi bentuk organ seksual anak dengan 
tujuan utama seksual).

2. Pengaturan dalam KUHP
 KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai sexting. Namun, terdapat beberapa 

aturan yang secara tersirat melarang tindakan sexting antara lain: 
• Pasal 282 ayat (1) KUHP: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui 
isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran 
atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, 
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara 
terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya 
atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima 
ratus rupiah.
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• Pasal 282 ayat (2) KUHP: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan 
atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun 
barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 
menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan 
kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar 
kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

• Pasal 283 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, 
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau 
memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun 
alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum 
dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 
tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

3. Pengaturan dalam Undang-undang di Luar KUHP 
 Perlu untuk dicatat bahwa tidak ada satupun aturan undang-undang yang mengatur 

secara khusus mengenai sexting. Dalam pembahasan di bawah ini tim penulis 
memasukkan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi perbuatan 
sexting.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Terdapat dua pasal yang dapat mencakup perbuatan sexting dalam undang-undang 
ini yaitu: 

• Pasal 1 berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 



71BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/
atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

• Pasal 4 berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.”

• Pasal 8 berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 
dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

• Pasal 9 berbunyi “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek 
atau model yang mengandung muatan pornografi.”

• Pasal 10 berbunyi “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain 
dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Pengaturan yang dapat mencakup perbuatan sexting dalam undang-
undang ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “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.”
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b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Pengaturan yang dapat mencakup perbuatan sexting dalam undang-undang ini 
diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang 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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

Perizinan, Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pronografi. 
Pasal 1 butir 3 peraturan pemerintah ini mendefinisikan makna “Penyebarluasan 
Produk Pornografi” adalah perbuatan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 
meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi.

5.  Peraturan Daerah
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Perda Jawa Barat ini tidak mengenal 
terminologi sexting. Perda Jawa Barat ini menggunakan terminologi “Pornografi” 
yang dapat mencakup pengaturan mengenai sexting. Ada beberapa pasal yang 
dapat mencakup pengaturan mengenai sexting dalam Perda ini, yaitu: 

• Pasal 1 butir 6 yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
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• Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
produk dan/atau jasa pornografi yang secara eksplisit memuat:
a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
b) Kekerasan seksual;
c) Masturbasi atau onani;
d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e) Alat kelamin; atau
f) Pornografi anak.”

b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Masyarakat. Perda Provinsi Gorontalo ini mengatur mengenai norma-
norma yang ada dalam masyarakat gorontalo yang mencakup norma agama, 
nomra kesusilaan dan norma adat. Perda Provinsi ini secara umum melarang warga 
Gorontalo dari berbagai bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma 
yang ada di masyarakat Gorontalo. Salah satu aturan dalam Perda ini adalah larangan 
melakukan Pornografi. Terdapat dua pasal yang mengatur secara khusus mengenai 
larangan Pornografi yaitu: 

• Pasal 1 butir 16 mendefinisikan pornografi sebagai “perbuatan penggambaran 
sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, baik dengan gambar dan 
atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.” 

• Pasal 7 Perda ini mengatur “setiap orang di tempat umum dilarang dengan 
sengaja mempertontonkan bagian tubuh dan atau bertingkah laku tidak senonoh 
sehingga dapat merangsang nafsu birahi.” 



74 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

CATATAN PENTING

Peraturan  yang ada belum memiliki definisi yang jelas 
tentang sexting. Sebagian besar lebih banyak mengulas 
tentang pornografi. Oleh karena tidak ada aturan tersebut, 
pada praktiknya aparat penegak hukum sering menyamakan 
norma sexting  dengan pornografi.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengawasan 
Pengendalian dan Penerbitan Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Sarana 
Hiburan. Perda Kabupaten Wajo ini juga menarik untuk dibahas karena mengatur 
secara khusus mengenai pengawasan pertunjukan hiburan. Perda ini tidak secara 
umum mengatur mengenai sexting tetapi terdapat beberapa aturan yang dapat 
mencakup perbuatan tersebut. Sama seperti Peraturan Perundang-undangan 
yang lain, Perda Kabupaten Wajo ini menggunakan terminologi Pornografi yang 
didalamnya dapat mencakup perbuatan sexting. Peraturan mengenai pornografi 
tersebut diatur dalam pasal: 

• Pasal 1 Pornografi dan Pornoaksi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar/sketsa, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/
atau pertunjukan dimuka umum yang memuat dan mempertontonkan kecabulan 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

• Pasal 7 ayat (3): Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau warga lain 
dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan 
seksual atau perilaku yang bermuatan pornografi.
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GAP/KEKOSONGAN

Sexting dalam beberapa literatur dianggap termasuk dalam salah satu bentuk Eksploitasi 
Seksual Anak Online.10 Sexting merupakan fenomena terkini yang dianggap menyimpang 
baik secara seksual, moral maupun legal dalam dalam konteks berkomunikasi.11 Dilihat dari 
definisinya, sexting merupakan kegiatan mengirimkan dan/atau menerima gambar yang 
bermuatan seksual.12 Dalam Konvensi Internasional terminologi sexting tidak ditemukan 
dalam UNCRC maupun Protokol tambahan UNCRC. Namun, sexting tetap dianggap sebagai 
sebuah perilaku kejahatan karena dianggap termasuk dalam kategori pornografi.13 Terminologi 
sexting baru diatur dalam tambahan dokumen Lanzarote Convention tahun 2017.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang 
sexting. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat 
mengakomodir aturan mengenai sexting. Beberapa aturan tersebut tersebar dalam UU 
Pornografi, UU ITE serta beberapa peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Semua 
peraturan tersebut mengatur mengenai pornografi. Norma mengenai pornografi yang 
diatur dalam UU ini mengacu pada segala perbuatan penggambaran tingkah laku secara 
erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi melalui foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.14 Dari pengertian yang ada 
dalam UU Pornografi ini jika dilihat dapat mencakup aturan yang diatur dalam sexting yang 
dikenal sebagaimana diatur dalam tambahan dokumen Lanzarote Convention. Namun, ada 
beberapa kondisi terkait sexting yang tidak dapat masuk dalam aturan terkait pornografi. 

10  Lihat Juliane A. Kloess, Anthony R. Beech and Leigh Harkins, Op.Cit., p. 127. 
11  Amy Adele Hasinoff, Sexting Panic: Rethinking Criminalization, Privacy, and Consent, Feminist Media Studies, University of Illinois Press, p. 

1. 
12  Kathy Martinez-Prather & Donna M. Vandiver, Sexting Among Teenagers in the United States: A Retrospective Analysis of Identifying 

Motivation Factor, Potential Targets, and the Role of a Capable Guardian, Vol. 8 (1), International Journal of Cyber Criminology 2014, p. 21. 
13  Ibid, p. 5. 
14  Lihat KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi, Lihat juga pasal 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.  
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UU Pornografi tidak dapat menjangkau “sexting” dengan bentuk konten eksplisit secara 
seksual yang dihasilkan sendiri yang melibatkan anak dan sering dilakukan diantara remaja 
yang memberi persetujuan untuk mendapatkan kesenangan dari pengalaman tersebut. 
Bentuk sexting inilah yang marak terjadi, ketika penyebaran konten seksual dilakukan oleh 
orang-perorangan. Sementara regulasi mengenai pornografi di Indonesia lebih mengatur 
perbuatan penyebaran konten pornografi kepada khalayak umum. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan definisi dan gap di atas, maka kesimpulan dan rekomendasi penggunaan 
terminologi sexting adalah sebagai berikut:

• Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur dan mendefinisikan 
mengenai sexting. Padahal, dengan semakin berkembangnya teknologi, perbuatan 
sexting sudah banyak sekali dilakukan. Istilah sexting secara internasional sudah banyak 
digunakan. Namun, di Indonesia belum ada definisi mengenai sexting dalam perundang-
undangan.

• Salah satu upaya penegakan hukum terhadap kasus sexting dapat dilakukan dengan 
mengidentifikasi unsur-unsur dari sexting itu sendiri, sehingga pelaku tetap dapat 
dikriminalisasi.

• Di tataran teknis diperlukan definisi dan unsur-unsur yang lebih jelas terkait sexting. 
Sehingga dalam upaya preventif dan rehabilitasi lebih jelas.
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GROOMING (BUJUK RAYU UNTUK TUJUAN SEKSUAL)

O Istilah ini memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat digunakan 
tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Grooming online (bujuk rayu untuk tujuan seksual secara online) merupakan salah satu 
bentuk eksploitasi seksual anak online. Sebagaimana permasalahan eksploitasi seksual anak 
online lainnya, istilah Grooming online maupun bujuk rayu untuk tujuan seksual secara online/
daring juga belum lazim digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik 
dalam aspek pencegahan maupun penanganan kasus. 

Istilah grooming ini juga masih sulit dicari penerjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. 
Hal ini terjadi karena istilah grooming menyerupai aktivitas dalam rangka perawatan untuk 

REKOMENDASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI:

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan terminologi “sexting” didefinisikan 
sebagai “kegiatan mengirimkan dan/atau menerima gambar yang 
bermuatan seksual yang dibuat sendiri oleh anak baik dilakukan 
dengan persetujuan atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan 
kesenangan dari pengalaman tersebut”.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera 
melakukan review dan kajian komprehensif untuk mendenisikan secara 
lebih jelas tentang definisi dan unsur-unsur dari sexting. Sehingga, 
kasus-kasus sexting ini dapat tertangani dengan lebih baik. 



78 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

hewan peliharaan.  Selain itu, istilah lain dalam bahasa yang tidak baku lebih sering digunakan 
untuk menjelaskan fenomena ini, misalnya saja digoda maupun dirayu oleh orang asing di 
internet. 

Belum seragamnya penggunaan istilah serta unsur-unsur di dalamnya ini memiliki konsekuensi 
terhadap sulitnya mencari pemberitaan maupun kasus yang berkaitan dengan kasus bujuk 
rayu untuk tujuan seksual secara online. Meskipun praktik ini pernah terungkap di Indonesia, 
namun biasanya hal yang menjadi pemberitaan maupun fokus dalam penanganan kasus 
hanyalah pada aspek aktivitas seksual yang terjadi, tidak pada upaya bujuk rayunya. Hal ini 
lah yang mendorong pentingnya upaya penjelasan yang lebih konkrit terhadap istilah bujuk 
rayu untuk tujuan seksual secara online. 

DEFINISI

A. Definisi Umum 
 Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan Grooming (Bujuk Rayu untuk tujuan 

seksual). Beberapa literatur mendefinisikan terminologi Grooming sebagai bentuk 
“memohon”“meminta sesuatu dari seseorang” atau “berusaha untuk mendapatkan sesuatu 
atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu”.15 Permohonan anak untuk tujuan 
seksual sering dirujuk sebagai “grooming” atau “grooming online”. Permohonan anak 
dapat digambarkan sebagai sebuah praktik dimana orang dewasa “berteman” dengan 
seorang anak (seringnya secara online, tetapi grooming offline juga ada dan sebaiknya 
jangan diabaikan) dengan niat untuk menyalahgunakan anak tersebut secara seksual. 

 Dalam konteks eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual anak, “grooming” adalah 
nama singkat untuk permohonan anak untuk tujuan seksual. “Grooming/grooming online” 
merujuk pada proses untuk menjalin/membangun sebuah hubungan dengan seorang 
anak baik secara langsung atau melalui penggunaan Internet atau teknologi digital 

15  Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
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untuk memfasilitasi kontak online atau offline dengan orang tersebut.16 Oleh kamus-
kamus utama, grooming didefinisikan sebagai tindakan “untuk menyiapkan atau melatih 
(seseorang) untuk tujuan atau aktifitas tertentu”, dan dalam konteks khusus eksploitasi 
dan penyalahgunaan seksual anak sebagai “(pedofil) menyiapkan (seorang anak) untuk 
melakukan sebuah pertemuan, khususnya melalui ruang chatting internet, dengan maksud 
untuk melakukan sebuah pelanggaran seksual”17 atau “aktivitas pidana untuk berteman 
dengan seorang anak, khususnya melalui internet, untuk berusaha untuk merayu anak 
tersebut untuk melakukan sebuah hubungan seksual.”18

 “Grooming” kadang-kadang juga didefinisikan sebagai “bujukan anak untuk aktivitas-
aktivitas seksual secara online”.19 “Bujukan” merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk 
menarik atau menggoda seseorang20 yang memang mencerminkan sebuah cara kerja 
umum dari orang tersebut untuk melakukan “grooming” pada seorang korban dengan 
tujuan untuk mengeksploitasinya secara seksual. Istilah “bujukan online” juga telah 
digunakan oleh, misalnya, Departemen Hukum AS yang mendefinisikan praktik tersebut 
sebagai berikut: “Predator anak sering menggunakan internet untuk mengidentifikasi, dan 
kemudian memaksa, para korban mereka untuk terlibat dalam tindakan-tindakan seks 
tidak sah. Para penjahat ini akan bersembunyi di ruang chating atau situs dewan pengurus 
buletin yang terkenal dengan anak-anak dan remaja. Mereka akan mendapatkan rasa 
percaya dan kepercayaan anak dan kemudian akan mengarahkan percakapan tersebut ke 
topik-topik seks. Mereka kadang-kadang mengirim gambar-gambar mereka sendiri yang 
eksplisit secara seksual kepada anak tersebut, atau mereka bisa meminta anak tersebut 
untuk mengirim gambar-gambar porno anak tersebut kepada mereka. Seringkali, terdakwa 
tersebut merencanakan sebuah pertemuan tatap muka dengan anak-anak tersebut dengan 
tujuan untuk melibatkan mereka dalam aktifitas-aktifitas seks.”21

16  Misalnya, lihat http://www.europeanonlinegroomingproject.com/home.aspx
17  Lihat Oxford British dan World English Dictionary. 
18  Lihat Cambridge Advanced Learner’s Dictionary dan Thesaurus.
19  J.M. Pett, “Laporan oleh Pelapor Khusus tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak”, supra 162, Ayat 13.
20  Lihat Oxford British dan World English Dictionary. 
21  Departemen Hukum AS, “Strategi Nasional untuk Pencegahan dan Pelarangan Eksploitasi Anak”, Laporan untuk Kongres, Agustus 2010, 

hal. 3 http://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf, hal. 3.
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B. Definisi Hukum

Konvensi Internasional
i. 2011: Komite KHA, dalam Komentar Umum No. 13, menyebutkan bahwa “ketika 

melakukan kontak dengan orang lain melalui TIK, anak-anak bisa dirundung, digoda 
atau dikejar (‘pikatan’ anak) dan atau dipaksa, ditipu atau dirayu untuk menemui orang 
yang tidak dikenal secara offline, dirawat (grooming) untuk keterlibatan dalam aktivitas-
aktivitas seksual dan/atau memberi informasi pribadi.”

ii. 2011: Resolusi 2011/33 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial tentang Pencegahan, 
Perlindungan dan Kerjasama Internasional untuk Menentang Penggunaan Teknologi 
Informasi Baru untuk Menyalahgunakan dan/atau Mengeksploitasi Anak-Anak 
menekankan bahwa “teknologi informasi dan komunikasi baru disalahgunakan untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan eksploitasi seksual anak dan bahwa pengembangan-
pengembangan teknis telah memungkinkan kemunculan kejahatan-kejahatan 
seperti pembuatan, pendistribusian atau kepemilikan gambar, audio atau video 
penyalahgunaan seksual anak, paparan anak pada konten bahaya, grooming, pelecehan 
dan penyalahgunaan anak dan perundungan siber.”

 Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal 

Terminologi Grooming. Namun terdapat beberapa pasal dalam undang-undang ini 
yang dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasi perbuatan Grooming sebagaimana 
diatur dalam beberapa konvensi Internasional. Pasal tersebut antara lain: 
• Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”



81BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

• Pasal 81 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.”

• Pasal 82 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

•  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 
Perlindungan Anak 

 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 
Perlindungan Anak tidak mengenal terminologi grooming. Namun, terdapat beberapa 
pasal dalam undang-undang ini yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum 
untuk mengkriminalisasi perbuatan grooming. Pasal tersebut adalah: 
• Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 

CATATAN PENTING

Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada belum 
memiliki definisi yang jelas tentang grooming. Namun, 
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 
dapat mengkriminalisasi perilaku grooming untuk tujuan 
seksual. 
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GAP/KEKOSONGAN

Penggunaan Istilah grooming merupakan istilah baru dalam terminologi kejahatan seksual 
terhadap anak. Istilah ini populer sejak diatur dalam Lanzarote Convention pada tahun 
2007.22 Sebagaimana dibahas pada bagian di atas. Grooming diartikan sebagai sarana yang 
digunakan oleh pelaku untuk membangun hubungan serta kepercayaan dengan anak agar 
pelaku dapat memiliki waktu hanya berdua dengan anak tersebut. Dalam tingkat ekstrim, 
ketika berdua dengan anak tersebut pelaku mulai melakukan ancaman untuk melakukan 
kegiatan seksual terhadap anak tersebut.23 Dari bentuknya Grooming  dibagi menjadi dua 
yaitu Grooming Offline dan Grooming Online.  Dapat dilihat dari definisi ini, Grooming dalam 
aturan konvensi internasional melarang upaya-upaya dari pelaku untuk dapat bertemu 
dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. 

Pengaturan mengenai grooming ini belum diakomodir oleh perundang-undangan yang 
ada di Indonesia. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengkriminalisasi perbuatan 
membujuk, melakukan tipu muslihat, atau rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh orang 
dewasa kepada anak dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan24 atau perbuatan cabul25 
dengan anak tersebut. Aturan dalam UU Perlindungan Anak ini tidak dapat mengkriminalisasi 
perbuatan bujuk rayu, membangun hubungan serta kepercayaan dengan tujuan “hanya” agar 
dapat berdua dengan korban sebagaimana yang disebutkan dalam perbuatan grooming. 
Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dapat dipergunakan hanya apabila tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku bertujuan langsung untuk melakukan pencabulan atau persetubuhan. 

22  See article 23 The Lanzarote Convention.  
23  Daniel Pollack and Andrea Maclver, Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Cases, Vol. 34 No. 11, Aba Child Law Practice, 

November 2015, p. 166. 
24  Lihat Pasal 81 UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 
25  Lihat Pasal 82 UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Berdasarkan definisi dan gap di atas, maka kesimpulan dan rekomendasi penggunaan 
terminologi eksploitasi seksual anak online adalah sebagai berikut:

• Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur dan mendefinisikan 
mengenai grooming. Jika dilihat fenomena yang ada kegiatan grooming sudah banyak 
dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebelum melakukan tindak 
pidana nya. Namun, karena instrumen hukum mengenai grooming belum dikenal di 
Indonesia, maka perbuatan tersebut  tidak dapat dihukum. 

• Di tataran teknis diperlukan definisi dan unsur-unsur yang lebih jelas terkait sexting. 
Sehingga dalam upaya preventif dan rehabilitasi lebih jelas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, buku ini 
merekomendasikan grooming (bujuk rayu) untuk tujuan seksual didefinisikan 
sebagai sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membangun hubungan 
serta kepercayaan dengan anak agar pelaku dapat memiliki waktu hanya 
berdua dengan anak tersebut dan dalam tingkat ekstrim, ketika berdua 
dengan anak tersebut pelaku mulai melakukan ancaman untuk melakukan 
kegiatan seksual terhadap anak.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera 
melakukan review dan kajian komprehensif terhadap istilah grooming (bujuk 
rayu) untuk tujuan seksual ini sehingga pemerintah Indonesia memiliki 
kerangka hukum yang lebih jelas dalam mempidanakan para predator seks 
anak yang melakukan grooming (bujuk rayu) untuk tujuan seksual kepada 
anak-anak.
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KEKERASAN SEKSUAL ANAK YANG DISIARKAN SECARA 
LANGSUNG

O Istilah ini sepertinya memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat 
digunakan tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI
Kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung merupakan salah satu bentuk 
eksploitasi seksual anak online. Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet berkecepatan 
tinggi untuk menyiarkan secara langsung perlakuan kekerasan seksual terhadap anak secara 
langsung melalui beragam aplikasi maupun website yang tersedia di internet. Sebagaimana 
permasalahan eksploitasi seksual anak online lainnya, istilah ini masih jarang digunakan oleh 
berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik dalam aspek pencegahan maupun 
penanganan kasus. Meskipun begitu, fenomena ini mulai bermunculan dengan hadirnya fitur 
video call di berbagai ponsel, serta ketersediaan jaringan internet yang cukup tinggi untuk 
melakukan siaran langsung.

Istilah kekerasan seksual yang disiarkan secara langsung dalam padanan kata bahasa 
Indonesia masih belum banyak digunakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah yang 
dilakukan dalam proses penyusunan buku ini, mayoritas  lebih sering menemukan istilah 
Video Call Sex (VCS).  Pada beberapa situasi biasanya disebutkan pula nama aplikasi yang 
digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Ketiadaan rujukan dalam menjelaskan aktivitas 
ini juga membuat sebagian besar organisasi perlindungan anak di daerah masih memilih 
menggunakan istilah pornografi anak, dibandingkan istilah kekerasan seksual yang disiarkan 
secara langsung. Padahal, terdapat tahapan yang berbeda diantara keduanya. 

Salah satu pertimbangan dimasukkan kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung 
di dalam pembahasan ini adalah karena hingga saat ini penerjemahan maupun padanan kata 
yang tepat untuk kasus kekerasan ini masih belum tersedia. Belum seragamnya penggunaan 
istilah serta unsur-unsur didalamnya ini memiliki konsekuensi terhadap sulitnya mencari 
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pemberitaan maupun pengungkapan kasus terkait kekerasan seksual anak yang disiarkan 
secara langsung. Mayoritas pemberitaan banyak berfokus pada penggunaan aplikasi dalam 
melakukan kekerasan seksual anak. Selain itu, pada aspek penegakan hukum, kasus-kasus 
kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung seringkali disama artikan dengan 
bentuk pornografi anak. 

DEFINISI

A. Definisi Umum
 Kekerasan seksual anak online yang disiarkan secara langsung sering dikirim kepada para 

penonton melalui “streaming” di Internet. Ini berarti bahwa data tersebut dikirim secara 
langsung kepada penonton tersebut, yang dapat menonton dan terlibat saat kekerasan 
seksual terjadi. Hal terpenting bagi penonton tersebut adalah bahwa streaming tersebut 
tidak meninggalkan bekas atau jejak pada perangkat tersebut karena tidak ada file atau 
berkas yang diunduh; ketika streaming tersebut berhenti, maka materi penyalahgunaan 
seksual anak tersebut hilang atau lenyap, kecuali jika pelaku tersebut dengan sengaja 
merekamnya.26 Hal ini meningkatkan persepsi tentang impunitas bagi pelaku tersebut dan 
menciptakan tantangan-tantangan khusus untuk penyelidikan pasca kejadian, khususnya 
terkait dengan pemulihan bukti dan pengidentifikasian korban dan pelaku.

 Penting untuk dicatat bahwa istilah-istilah seperti “streaming” dan “webcam” hanya 
menggambarkan sebuah alat teknologi yang tidak mempertimbangkan niat pelaku 
tersebut maupun akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut - yaitu, kekerasan seksual 
dan/atau eksploitasi seksual anak. Terkait dengan penggunaan istilah-istilah ini, penting 
untuk tidak terlalu menekankan fokus tersebut pada aspek “teknologi” tersebut (yaitu, alat 
mana yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu) karena perubahan TIK 

26  Streaming adalah sebuah teknologi untuk memainkan data sebelum seluruh file atau berkas dikirimkan yang mengirimkan informasi 
tersebut secara langsung ke komputer atau perangkat si penerima tersebut (melalui webcam, audio interface, dsb.) tanpa harus 
menyimpan file atau berkas tersebut ke dalam sebuah cakram keras atau harddisk (walaupun materi streaming juga dapat direkam dan 
disimpan ke sebuah file atau berkas). Kecuali jika konten tersebut direkam dengan sengaja, maka konten tersebut hanya tersedia sekali saja 
dan tidak meninggalkan bekas atau jejak begitu konten tersebut telah dilihat atau ditonton. Terkait dengan kasus-kasus eksploitasi seksual 
anak online, sebagian besar kejadian yang terkait dengan streaming siaran langsung melibatkan pembuatan dan pengiriman langsung 
data audio/video tersebut melalui webcam yang ada di depan korban tersebut. 
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benar-benar cepat dan berbagai perangkat dan alat baru dengan nama-nama baru terus 
muncul di pasar hampir setiap hari. 

B. Definisi Hukum

G.1. Definisi dalam instrumen yang mengikat secara hukum

Konvensi Internasional

i. 1989: KHA merujuk, dalam Pasal 34, pada “penggunaan eksploitatif anak dalam 
pertunjukan pornografi” (the exploitative use of children in pornographic performances), 
Dapat dilihat bahwa konvensi ini tidak menetapkan apakah pertunjukan sebagaimana 
yang dimaksud  dilakukan secara online atau offline. 

ii. 1999: The ACRWC, konvensi ini mengatur mengenai penggunaan eksploitasi seksual 
anak dalam pertunjukan pornografi. Hal ini diatur dalam pasal 27 (c) yang berbunyi: use 
of children in pornographic activities, performances and materials. 

iii. 1999: Konvensi ILO 182 mengautr mengenai pertunjukan pornografi dalam Pasal 3(b), 
Bunyi pasal tersebut adalah “menggunakan, mendapatkan atau menawarkan seorang 
anak untuk pelacuran, untuk pembuatan pornografi atau untuk pertunjukan pornografi”.  

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang ini yang dapat menjadi payung hukum 
untuk mengkriminalisasi pornografi anak, diantaranya: 

a. Pasal 1 butir 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
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melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat.”

b. Pasal 1 butir 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” 
c. Pasal 4 mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam pronografi anak yaitu 

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit 
memuat:
a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b) Kekerasan seksual; 
c) Masturbasi atau onani; 
d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan 
e) Alat kelamin; atau 
f) Pornografi anak.”

d. Pasal 12 “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi.”

e. Pasal 15 “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan 
mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Walaupun undang-undang ini bukan merupakan undang-undang yang secara khusus 
mengatur mengenai pornografi, tetapi pengaturan mengenai hal tersebut juga diatur 
dalam undang-undang ini. Salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu: “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.” Makna kesusilaan yang diatur dalam pasal 
ini mencakup juga terkait dengan pornografi. 
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• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan, 
Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi. Peraturan 
mengenai pornografi dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam Pasal 1 butir 3 yang 
berbunyi: “Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, 
menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 
menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi.”

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pencegahan 
dan Penanganan Pornografi. Perda ini termasuk perda yang sangat lengkap mengatur 
mengenai pronografi. Walaupun Perda ini tidak mengatur secara khusus terkait dengan 
pornografi anak. Terdapat dua pasal yang mengatur secara khusus mengenai pornografi 
yaitu: 

a. Pasal 1 butir 6 yang berbunyi: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat.”

b. Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
produk dan/atau jasa pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
b. kekerasan seksual
c. masturbasi atau onani
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. alat kelamin atau
f. pornografi anak. 
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• Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan 
Masyarakat. Perda gorontalo ini juga merupakan Perda yang mengatur mengenai 
pornografi. Jika dilihat dari judulnya, Perda ini tidak mengatur secara khusus mengenai 
pornografi. Pengaturan mengenai pornografi dalam Perda ini dimasukan karena dianggap 
sebagai “penyakit” yang adal dalam masyarakat, sehingga perlu diatur dalam Perda 
tersendiri. Terdapat satu pasal yang mengatur mengenai pornografi yaitu pasal 1 butir 
16, sayangnya pasal ini tidak mengatur secara khusus mengenai pornografi anak. Pasal 1 
butir 16 mendefinisikan “Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku 
yang merangsang birahi, baik dengan gambar dana tau tulisan, kecuali untuk kepentingan 
karya seni dan ilmu pengetahuan.”

GAP/KEKOSONGAN

Kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung (streaming online sexual abuse) 
merupakan perkembangan baru kejahatan seksual terhadap anak. Pengaturan mengenai 
streaming online sexual abuse  ini pertama kali muncul pada tahun 2017 dalam perubahan 
konvensi lanzarote. Pengaturan mengenai kekerasan seksual anak yang disiarkan secara 
langsung ini muncul dikarenakan aturan dalam konvensi internasional tidak mengatur kondisi 
tersebut.27 Selama ini pengaturan mengenai penyebaran konten pornografi yang bersifat 
online hanya mencakup data yang sudah direkam, bukan konten pornografi yang disiarkan 
secara langsung. Hal ini tentu saja menjadi celah hukum (legal loophole) yang sering kali 
dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pun masih belum mengatur mengenai 
streaming online sexual abuse. Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE menggunakan terminologi 
“mentransmisikan” konten pornografi. Istilah “mentransmisikan” didefinisikan sebagai 

27  Internet Watch Foundation Annual Report, Op.Cit.,  p.12, 
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tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan 
kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Hal ini berbeda dengan “streaming online” 
yang dimaksud dalam konvensi lanzarote. Definisi streaming online atau dalam bahasa 
“disiarkan secara langsung” ini memiliki arti “Streaming video is sending in compressed 
form over the internet and displayed by the viewer in the real time, With streaming video or 
streaming media, a web user does not have to wait to download a file to play it. Instead, the 
media is sent in a continuous stream of data and is played as it arrives.”28 

Dari definisi diatas jelas dapat dilihat bahwa dalam kekerasan seksual yang disiarkan secara 
langsung (streaming online sexual abuse) pelaku secara langsung mengirimkan kekerasan 
seksual nya ke internet tanpa harus penontonnya mengunduh data tersebut. Sedangkan 
makna mentransmisikan dalam UU ITE hanya mampu mencakup kegiatan mengirimkan 
“data” ke internet dan kemudian user/pengguna internet harus mengunduh data tersebut 
untuk dapat mengakses nya. Bisa dilihat peraturan perundang-undangan di Indonesia belum 
mengatur mengenai kegiatan kekerasan seksual yang disiarkan secara langsung ini. Padahal 
hal ini sangat penting jika melihat perkembangan teknologi yang ada. 

KESIMPULAN DAN PERTIMBANGAN PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan definisi dan gap di atas, maka kesimpulan dan rekomendasi penggunaan 
terminologi eksploitasi seksual anak online adalah sebagai berikut:

•	 Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur dan mendefinisikan 
mengenai Kekerasan Seksual Anak yang disiarkan secara langsung (streaming online 
sexual abuse). Seiring berkembangnya teknologi dan media sosial seperti instagram, 
facebook dll. Fitur penyiaran secara langsung mulai digemari. Namun, penggunaan fitur-

28  Definisi bebas, dapat diakses di 
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/streaming-video
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fitur tersebut sebagai sarana kejahatan belum memadai. Lebih khusus untuk kejahatan 
seksual. UU ITE Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang dapat mengkriminalisasi 
perbuatan penyiaran secara langsung kekerasan seksual terhadap anak.

•	 Dalam peraturan internasional, kekerasan seksual anak secara langsung ini juga 
menitikberatkan bahwa aktivitas ini dapat dilakukan secara jarak jauh dan dari berbagai 
negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, 
buku ini merekomendasikan terminologi kekerasan seksual anak yang 
disiarkan secara langsung didefinisikan sebagai pemanfaatan jaringan 
internet berkecepatan tinggi untuk menyiarkan secara langsung dan tidak 
meninggalkan jejak atas perlakuan kekerasan seksual terhadap anak melalui 
beragam aplikasi maupun website yang tersedia di internet

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera 
melakukan review dan kajian komprehensif terhadap istilah kekerasan 
seksual anak yang disiarkan secara langsung. Hal ini penting karena bentuk 
kejahatan ini tidak meninggalkan jejak dalam bentuk dokumen digital 
setelah proses siaran langsung tersebut selesai dilakukan.
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 BAGIAN VII 

EKSPLOITASI 
EKONOMI 

TERHADAP ANAK
O Istilah ini sepertinya memiliki sebuah arti yang telah disetujui 

secara umum dan/atau dapat digunakan tanpa memberikan stigma 
dan/atau membahayakan anak tersebut.
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PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN DALAM 
TERMINOLOGI

Pernahkah kita melihat anak-anak yang berada di jalan melakukan kegiatan seperti menjual 
kerupuk, koran atau hiasan mobil, meminta belas kasihan dengan memberikan amplop dalam 
angkutan umum, para pengatur lalu-lintas di persimpangan jalan supaya mendapat uang 
receh? Sebuah kasus di Jakarta Selatan menemukan 17 anak yang menjadi pengamen dan 
joki 3 in 11. Kasus yang mencuat di tahun 2016 ini menjadi perhatian karena salah satu korban 
adalah bayi yang sejak dini mendapat obat tidur untuk kemudian diajak mengemis di jalanan. 
Anak-anak ini bekerja di sore sampai pagi hari, tidur di jalan dan harus memberikan hasil jerih 
payahnya untuk orang dewasa yang mengkoordinir, sementara uang yang diberikan kepada 
anak-anak sekedar untuk jajan. Anak-anak ini berada dalam situasi tidak berdaya dan harus 
mengikuti perintah orang lain. 

Selain kondisi anak-anak yang bekerja di jalan, ada juga anak-anak yang bekerja sebagai buruh 
pabrik. Kasus buruh panci di Tangerang yang terjadi pada tahun 2013 menjadi pemberitaan 
nasional karena menjadi catatan buram perburuhan, bahwa masih ada bentuk perbudakan 
yang terjadi sampai saat ini2. Sebuah pabrik di Kabupaten Tangerang melakukan kerja paksa 
terhadap 25 pekerjanya disertai penyekapan, pemberian upah rendah untuk menekan biaya 
operasional perusahaan. Empat diantara pekerja tersebut adalah anak-anak. Para pekerja 
mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan ditemukan dalam kondisi tidak sehat karena 
kondisi di dalam pabrik yang tidak memperhatikan kesehatan (tempat istirahat buruh berupa 
ruang tertutup seluas 8x6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi tidak 
layak, lembab, gelap, kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat).3

Secara statistik, kasus-kasus terkait eksploitasi ekonomi memang cukup signifikan. Menurut 
data KPAI tahun 2018, ada 329 kasus trafficking dan eksploitasi, mencakup 91 kasus anak 
sebagai korban eksploitasi pekerja anak, 80 kasus korban ESKA, 93 kasus korban prostitusi 
dan 65 kasus korban perdagangan. Sumber data lain, yaitu Bareskrim mencatat kasus 

1  https://www.tribunnews.com/internasional/2016/04/04/mencari-solusi-kasus-eksploitasi-ekonomi-anak?page=all
2  https://metro.tempo.co/read/478014/ini-motif-perbudakan-buruh-panci-di-tangerang/full&view=ok
3  https://metro.tempo.co/read/477916/pabrik-kuali-di-sepatan-digerebek/full&view=ok
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mempekerjakan anak di bawah umur pada periode 2016 sebanyak 30 kasus, meningkat di 
tahun 2017 menjadi 91 kasus dan yang terbaru pada 2018 mencapai 39 kasus.4

Situasi yang dialami anak-anak tersebut di atas merupakan kasus perlindungan anak di 
Indonesia, khususnya eksploitasi ekonomi. Anak yang seharusnya menikmati berbagai 
hak seperti mengenyam pendidikan, bermain, mengembangkan cita-cita harus berada 
di sisi kehidupan yang membuat anak bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan, 
pada situasi tertentu, anak-anak ini menjadi tulang punggung keluarga sehingga tidak bisa 
menikmati masa anak-anaknya. 

Hal yang seringkali menimbulkan perdebatan adalah ketidakjelasan tentang definisi 
eksploitasi ekonomi itu sendiri. Terdapat beberapa definisi yang memungkinkan perbedaan 
definisi terjadi dan menyebabkan sulitnya penegak hukum dan pemangku kepentingan 
terkait dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, buku ini akan mengulas secara 
lebih mendalam tentang istilah dari eksploitasi ekonomi terhadap anak.

DEFINISI

DEFINISI UMUM
Istilah eksploitasi merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan orang lain, gratifikasi 
atau keuntungan yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, kekejaman dan perlakuan 
yang membahayakan anak. Aktivitas ini membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, 
pendidikannya dan perkembangan moral atau sosial-emosi anak. Ini meliputi manipulasi, 
penyalahgunaan, menjadikannya korban, tekanan atau perlakuan yang tidak baik5. Sementara, 
istilah ekonomi diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang 
berharga.6

4  Bahan paparan “Peran Polri dalam penegakan hukum penanganan eksploitasi seksual anak (prostitusi, pornografi) dan perdagangan anak 
untuk tujuan seksual, AKBP Rumi Untari, SIK.,MH (Kanit II/PPA).

5  Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak, Kementerian Sosial RI dan UNICEF Indonesia, 2011
6  https://kbbi.web.id/ekonomi
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Save The Children mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak sebagai  penggunaan anak 
dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk keuntungan orang lain7. Ini termasuk, tetapi tidak 
terbatas pada, pekerja anak. Eksploitasi ekonomi pada definisi ini menyiratkan gagasan 
memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan 
jasa. Keuntungan ini berdampak pada ekonomi unit tertentu, baik itu negara, komunitas atau 
keluarga. Misalnya saja pekerja rumah tangga anak, tentara anak-anak dan perekrutan dan 
keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, perbudakan anak, penggunaan anak-anak 
dari kegiatan kriminal termasuk penjualan dan distribusi narkotika, keterlibatan anak-anak 
dalam pekerjaan berbahaya atau membahayakan anak.

Eksploitasi ekonomi anak juga sering disebut sebagai “eksploitasi kriminal anak,” mengacu 
pada penggunaan anak dengan cara apa pun untuk keuntungan ekonomi. Ini sering termasuk 
pekerja anak, perbudakan anak, pariwisata seks anak, dan bahkan “penjualan” atau adopsi 
anak secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Anak-anak sering digunakan untuk 
membantu menjual dan mendistribusikan obat-obatan terlarang, dan di beberapa negara 
yang dilanda perang, anak-anak direkrut sebagai tentara, dan dipaksa untuk berperang.8

DEFINISI HUKUM
Terdapat aturan internasional dan nasional yang membahas tentang eksploitasi ekonomi 
terhadap anak. Berikut adalah hasil pemetaan terhadap aturan internasional dan nasional 
tersebut:

A. Aturan Internasional
•	 Konvensi Hak Anak
 Konvensi hak anak menyebutkan terminologi eksploitasi ekonomi terhadap anak di 

dalam pasal 32. 

7  https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/economic-exploitation diakses pada 9 Juli 2019 jam 11.37 wib
8  https://legaldictionary.net/child-exploitation/
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Berikut yang tercantum dalam KHA pasal 32:

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi 
dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu 
pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, 
spiritual, moral atau sosial anak. 

2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan 
pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk ini dan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang relevan dari perangkat-perangkat internasional, negara-
negara peserta khususnya akan:

a. menentukan usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja;
b. menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan persyaratan kerja;
c. menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau sanksi-sanksi lain untuk 

menjamin pelaksanaan pasal ini. 

Pada pasal ini, Konvensi Hak Anak tidak memberikan definisi yang jelas mengenai 
eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dianggap membahayakan bagi anak. 
Konvensi ini hanya menjelaskan langkah yang harus dilakukan bagi negara dengan 
memperhatikan ketentuan ketentuan berupa batas usia untuk diperbolehkan bekerja, 
peraturan untuk jam kerja dan persyaratan kerja serta sanksi untuk implementasi 
pasal ini.

Karena tidak dijelaskan dalam konvensi, istilah eksploitasi ekonomi ini dibahas secara 
khusus oleh Komite Hak Anak dalam sebuah diskusi untuk mendapatkan konsep 
mengenai eksploitasi ekonomi anak yang lebih jelas. Mengutip pernyataan Maria 
Santos Pais dalam diskusi umum tahun 1993 mengenai apa yang dimaksud dengan 
eksploitasi ekonomi dalam konvensi, istilah eksploitasi ekonomi ini merupakan 
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gabungan dari dua konsep, yaitu ekonomi dan eksploitasi9. Ekonomi menyiratkan 
gagasan tentang memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan 
konsumsi barang dan jasa. Keuntungan ini berdampak ekonomi pada unit tertentu, 
baik itu negara, komunitas atau keluarga. Eksploitasi berarti mengambil keuntungan 
dari orang lain atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Eksploitasi mencakup 
situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau 
perlakuan buruk.

Sehingga dapat disimpulkan eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah upaya 
mengambil keuntungan dari orang lain atau memperoleh keuntungan untuk diri 
sendiri melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan cara 
mencakup situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, 
atau perlakuan buruk terhadap anak.

Dengan menggunakan konvensi sebagai kerangka pendekatan, tindakan mengambil 
keuntungan terdapat dalam kegiatan seperti pada pornografi anak atau penggunaan 
anak-anak untuk kegiatan kriminal, seperti dalam kasus perdagangan narkoba. 
Tetapi di sisi lain, situasi eksploitasi yang mendasar adalah saat martabat anak atau 
perkembangan kepribadian anak tidak dihormati seperti pada situasi penjualan anak-
anak, perbudakan anak atau pelacuran anak. 

B. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

 Terdapat beberapa kebijakan nasional yang membahas mengenai eksploitasi ekonomi 
pada anak. Namun, sebagian besar peraturan yang ada tidak memiliki definisi yang jelas 
tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak itu sendiri. Secara detail dapat dijabarkan 
sebagai berikut:

9  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Documents/Recommandations/exploit.pdf diakses pada 10 Juli 2019 jam 15.23
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• UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Pada undang-undang ini, istilah eksploitasi ekonomi disebutkan namun tidak ada 

penjelasan yang lebih spesifik tentang eksploitasi ekonomi tersebut. Hal ini dapat dilihat 
pada pasal 64 sebagai berikut:  Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan 
dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan 
sosial, dan mental spiritualnya.

• UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 

 Pada undang-undang ini, tidak ada penjelasan tentang eksploitasi ekonomi, melainkan 
hanya eksploitasi secara umum yang tercantum di pasal 1 butir 7 sebagai berikut:

 “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.” 

• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah besar untuk 
mengimplementasikan Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini 
menjadi payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dari hak anak 
yang meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. 
Namun, undang-undang ini juga hanya menyebutkan eksploitasi ekonomi serta 
bentuk-bentuknya namun tidak memberikan unsur-unsur perbuatan sehingga disebut 
eksploitasi ekonomi.
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Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 66I yaitu: 

 “yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 
tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.” 

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada pasal yang menggunakan 
terminologi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal-pasal yang ada, berkaitan dengan 
pelarangan mempekerjakan anak, syarat dan kondisi kerja yang diperbolehkan untuk 
anak dengan batasan usia tertentu. Penentuan usia, jam dan syarat serta sanksi pada 
pengaturan kategori pekerjaan yang bisa dilakukan anak meliputi pekerjaan ringan, 
pekerjaan untuk pengembangan bakat dan minat serta pekerjaan yang menjadi bagian 
dalam kurikulum pendidikan. 

 Dengan demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dapat dikatakan sebagai 
langkah hukum yang memberi perlindungan untuk anak-anak dalam melakukan 
pekerjaan tertentu, yang bertujuan untuk menghindarkan anak tereksploitasi secara 
ekonomi.

 Terkait dengan pelarangan mempekerjakan anak, undang-undang ini secara khusus 
memberi penekanan perlindungan anak dalam pasal 68 – 75. Sesuai dengan pasal 32 
KHA, di mana negara peserta didorong untuk menentukan usia minimum, jam dan 
persyaratan kerja serta adanya sanksi yang tepat, Undang-undang ini menerapkannya 
pada pasal berikut:
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Pasal Usia Jam dan persyaratan kerja Sanksi 

Pasal 68 
mengenai 
pelarangan 
pengusaha 
mempekerjakan 
anak.

Kategori anak 
adalah setiap 
orang yang 
berumur dibawah 
18 tahun 
(Pasal 1) 

Pasal 185 ayat 1: sanksi 
pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau 
denda paling sedikit 
Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp 400.000.000,00 
(empat ratus juta 
rupiah). 

Pasal 69 
Pekerjaan Ringan 

13- 15 tahun a. izin tertulis dari orang tua 
atau wali;

b. perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan orang 
tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 
(tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari 
dan tidak mengganggu 
waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan 
kerja;

f. adanya hubungan kerja 
yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku.

Ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf 
a, b, f, dan g dikecualikan bagi 
anak yang bekerja pada usaha 
keluarganya.
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Pasal Usia Jam dan persyaratan kerja Sanksi 

Pasal 70 tentang 
pekerjaan di 
tempat kerja 
yang merupakan 
bagian dari 
kurikulum 
pendidikan dan 
pelatihan

14 tahun • diberi petunjuk yang jelas 
tentang cara pelaksanaan 
pekerjaan serta bimbingan 
dan pengawasan dalam 
melaksanakan pekerjaan; 
dan

• diberi perlindungan 
keselamatan dan kesehatan 
kerja.

Pasal 71 
Pengembangan 
bakat dan minat

• di bawah pengawasan 
langsung dari orang tua 
atau wali;

• waktu kerja paling lama 3 
(tiga) jam sehari; dan

• kondisi dan lingkungan 
kerja tidak mengganggu 
perkembangan fisik, mental, 
sosial, dan waktu sekolah.

• Ketentuan mengenai 
anak yang bekerja untuk 
mengembangkan bakat 
dan minat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 187
Sanksi pidana kurungan 
paling singkat 1 bulan 
dan paling lama 12 
bulan dan/atau denda 
paling sedikit Rp 
10.000.000 dan paling 
banyak Rp 100.000.000

Pasal 74
Siapapun 
dilarang 
mempekerjakan 
dan melibatkan 
anak pada 
pekerjaan-
pekerjaan yang 
terburuk.

Pasal 183
Sanksi pidana penjara 
paling singkat 2 tahun 
dan paling lama 5 tahun 
dan/atau denda paling 
sedikit Rp 200.000.000 
dan paling banyak 
500.000.000



103BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak

 Pada kebijakan ini tercantum perlindungan khusus yang mencakup anak dalam situasi 
eksploitasi. Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang 
menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi 
dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang 
umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja 
rumah tangga anak (PRTA) dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan 
dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.

GAP/KEKOSONGAN

Salah satu gap/kekosongan terkait terminologi eksploitasi ekonomi berdasarkan penjabaran 
di atas adalah masih belum tersedianya definisi dan kerangka hukum yang jelas dalam 
menjelaskan istilah eksploitasi ekonomi terhadap serta unsur-unsur dari bentuk eksploitasi 
tersebut. Tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai eksploitasi ekonomi terhadap 
anak ini menimbulkan permasalahan mengenai batasan serta perbedaannya dengan tindak 
pidana lain, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang.10 Dari sisi penegakan hukum, dengan 
tidak adanya definisi serta batasan jelas mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak menjadi 
kendala bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini.  

Permasalahan kedua terkait yang muncul dari belum jelasnya terminologi eksploitasi ekonomi 
terhadap anak adalah terkait batasan usia bagi mereka yan dikategorikan sebagai anak yang 
menjadi korban eksploitasi ekonomi. Beberapa regulasi Internasional pada dasarnya melarang 

10  International Labour Office, “Combating Trafficking in Children for Labour Exploitation: A resource Kit for Policy-makers and practitioners” , 
ILO: 2008, halaman 13-15.  
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anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, melihat kondisi di beberapa negara (lebih 
khusus negara berkembang) maka dibuatlah pengecualian dengan syarat dan ketentuan 
yang sangat ketat. Salah satu syarat utama adalah kategori umur anak untuk dapat terlibat 
dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar aturan internasional melarang anak di bawah 
umur 15 tahun untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun di beberapa negara (termasuk 
Indonesia) aturan ini coba untuk dikesampingkan. Salah satu contohnya dalam pengaturan 
di UU Ketenagakerjaan yang masih membolehkan untuk anak umur 13-15 tahun bekerja di 
kegiatan ekonomi tertentu. Dengan dibukanya kemungkinan untuk memperkerjakan anak 
di bawah umur di Indonesia membutuhkan pengawasan yang sangat ketat agar syarat dan 
ketentuan sebagaimana disebutkan dapat ditaati. Namun, sangat disayangkan pengawasan 
tersebut masih sangat sulit dilakukan. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan analisis di atas, dapat terlihat bahwa terminologi eksploitasi ekonomi terhadap 
anak masih belum memiliki definisi yang jelas di dalam peraturan perundangan-undangan 
nasional. Buku ini merekomendasikan definisi eksploitasi ekonomi terhadap anak hendaknya 
mencakup tiga hal, yaitu pelibatan anak, tujuan memperoleh keuntungan serta tindakan 
yang menyertainya (baik dalam bentuk kekerasan, ancaman, dan lain-lain). Oleh karena 
itu, buku ini merekomendasikan terminologi perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak 
dapat didefinisikan sebagai upaya mengambil keuntungan dari orang lain atau memperoleh 
keuntungan untuk diri sendiri melalui produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dengan 
cara mencakup situasi penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan 
buruk terhadap anak. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, 
buku ini merekomendasikan definisi eksploitasi ekonomi terhadap 
anak sebagai upaya mengambil keuntungan dari orang lain atau 
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui produksi, 
distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan cara mencakup 
situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, 
penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak. 

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk 
melakukan review dan kajian yang lebih komprehensif terhadap 
peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak untuk memasukkan dan memberikan penjelasan yang lebih 
mendalam tentang terminologi eksploitasi ekonomi terhadap anak.
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 BAGIAN VIII 

TERMINOLOGI 
TERKAIT 

EKSPLOITASI 
EKONOMI 

TERHADAP ANAK
DI INDONESIA

Terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menjelaskan 
eksploitasi ekonomi terhadap anak di Indonesia, yaitu anak yang bekerja, 

pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
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PEKERJA ANAK

O Istilah ini sepertinya memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat 
digunakan tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN KE TERMINOLOGI

Permasalahan pekerja anak masih sangat signifikan di Indonesia. Salah satu sumber data 
yang mampu menggambarkan situasi anak-anak yang bekerja dan pekerja anak didapatkan 
dari Survei Pekerja Anak (SPA 2009)1. SPA 2009 merupakan kegiatan terpadu dari sub sampel 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2009. SPA 2009 dilakukan untuk mengumpulkan 
data angkatan kerja di bawah 10 tahun dan memberikan informasi yang tepat untuk 
karakteristik pekerja anak.

Dari jumlah anak usia 5-17 tahun (sekitar 58,8 juta), 4,05 juta atau 6,9 persen dianggap sebagai 
anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen adalah 
pekerja anak. Anak-anak yang bekerja umumnya masih sekolah, bekerja sebagai pekerja 
keluarga tidak dibayar, dan terlibat di sektor pertanian, jasa dan industri. Jika dilihat dari jam 
kerja, sekitar 50 persen dari anak-anak yang bekerja minimal bekerja 21 jam per minggu dan 
25 persen 12 jam per minggu. Rata-rata, anak-anak bekerja 25,7 jam per minggu. Rata-rata, 
pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sebanyak 20,7 persen anak-anak bekerja dalam 
situasi berbahaya karena mereka menghabiskan lebih dari 40 jam per minggu. 

Sumber data lain yang memberikan informasi mengenai Pekerja Anak adalah Profil Anak 
Indonesia. Dalam PAI 2018, didapatkan informasi mengenai anak pada klaster Perlindungan 
Khusus, yaitu Pekerja Anak. Kecenderungan jumlah anak yang bekerja dari tahun 2012 – 2015 
mengalami penurunan, tetapi tahun 2016-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. 
Jumlah anak berusia 10-17 tahun yang masuk dalam kategori bekerja mencapai 7,23% atau 
sekitar 5,75 juta anak. 

1  https://www.bps.go.id/publication/2010/01/26/16e071626b6d67e4fd413019/pekerja-anak-di-indonesia-2009.html
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Upaya penanggulangan pekerja anak di Indonesia tampaknya masih memerlukan dukungan 
yang kuat untuk menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 20222. Angka pekerja anak yang harus 
ditangani dan mendapat perhatian serius masih pada kisaran 1,86 juta merujuk pada Profil 
Anak Indonesia 2018, yaitu anak-anak dengan usia 10-17 tahun yang masuk dalam kategori 
melakukan pekerjaan berbahaya dengan melihat dari indikator lamanya jam kerja.  

Salah satu tantangan dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia adalah terkait rujukan 
dan batasan yang jelas antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Dua terminologi ini 
seringkali menimbulkan kebingungan di antara penegak hukum dan pemangku kepentingan 
dalam melakukan upaya preventif maupun penanganan hukum terhadap permasalahan ini. 
Oleh karena itu, buku ini berupaya memberikan penjelasan dan batasan-batasan yang lebih 
detail tentang terminologi ini.  

DEFINISI

DEFINISI UMUM
Terdapat berbagai rujukan dalam menjelaskan definisi dari pekerja anak. Salah satu rujukan 
utama yang sering digunakan adalah konsepsi yang dijelaskan oleh ILO. Pekerja anak 
didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas anak-anak dari masa kecil mereka, potensi 
dan martabat mereka, dan itu berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. 3  Pekerjaan 
yang dimaksud mencakup dua hal:

•	 pekerjaan yang membahayakan secara mental, fisik, sosial atau moral;
•	 mengganggu sekolah mereka (merampas mereka dari kesempatan untuk bersekolah, 

membuat anak meninggalkan sekolah sebelum waktunya, melakukan pekerjaan yang 
terlalu panjang dan berat). 

2  Peta Jalan (RoadMap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, Kemnaker RI, 2014 buku
3  https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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Secara lebih rinci ditemukan karakteristik pekerja anak menurut Laporan Perburuhan Dunia-
ILO tahun 19924 meliputi:
•	 usia anak yang terlalu muda (di beberapa negara berkembang, anak-anak memulai kerja 

di usia 6 atau 7 tahun).
•	 jam kerja yang panjang (di beberapa kasus anak bekerja selama 12 – 16 jam).
•	 bekerja di bawah tekanan, baik fisik maupun psikologis (contoh tambang).
•	 bekerja di jalan (kondisi yang tidak sehat dan kondisi berbahaya).
•	 mendapatkan upah yang rendah.
•	 dengan sedikit rangsangan: mengerjakan tugas-tugas yang membosankan dan berulang 

yang menghambat perkembangan sosial dan psikologis anak.
•	 mengambil terlalu banyak tanggung jawab.
•	 subyek diintimidasi yang menghambat kepercayaan diri dan harga diri anak (perbudakan, 

jeratan hutang dan eksploitasi seksual).

Jika merujuk pada Global March, sebuah jejaring global dari organisasi masyarakat sipil, guru 
dan serikat pekerja untuk penghapusan pekerja anak dan perbudakan, istilah pekerja anak 
pada dasarnya merujuk pada dua konsep5: 

•	 Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia kerja minimum yang ditetapkan (di 
sebagian besar negara setidaknya 15 tahun);

•	 Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dengan demikian, tidak semua anak yang melakukan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai 
pekerja anak. Situasi anak-anak yang membantu usaha keluarga atau pekerjaan ringan di 
rumah, tidak dalam situasi membahayakan kesehatan dan perkembangan anak, tidak 
termasuk pekerja anak. Anak-anak yang belajar kerja pada tingkatan pendidikan tertentu atau 
yang disebut praktek kerja lapang (PKL), juga tidak bisa dimasukkan dalam kategori pekerja 
anak karena pekerjaan tersebut bertujuan untuk pendidikan dan bagian dari proses belajar. 

4  Child Labour in the World, The Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 1995
5  https://globalmarch.org/resource-centre/faqs/
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Untuk melihat perbedaan istilah antara Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak, SPA 2009 
mencoba membaginya ke dalam beberapa kriteria: 

•	 Batasan Usia Anak pada konteks anak yang bekerja dan pekerja anak.
 Anak yang dimaksud adalah anak-anak yang berusia 5-17 tahun.  Penentuan batas atas 

sesuai dengan batasan umur anak yang berlaku dalam beberapa kebijakan nasional. 
Sementara batas bawah dipilih 5 tahun karena kenyataan anak-anak yang berusia di 
bawah itu jarang terlibat dalam ketenagakerjaan.

 Selanjutnya untuk kebutuhan analisis ada 3 kelompok umur anak, yaitu 5-12 tahun, 13-15 
tahun dan 16-17 tahun.
1) 5-12 adalah kelompok yang tidak diperbolehkan bekerja, walaupun untuk pekerjaan 

ringan. 
2) 13-15 adalah kelompok yang bisa memasuki jenis pekerjaan ringan. 
3) 16-17 adalah kelompok yang boleh bekerja, tetapi dilindungi untuk Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

•	 Anak yang Bekerja
 Survei ini mendefinisikan anak yang bekerja sebagai istilah anak-anak yang melakukan 

kegiatan bekerja atau terlibat dalam aktivitas apapun yang terlibat dalam produksi dalam 
sistem neraca nasional paling sedikit selama satu jam dalam periode referensi (istilah ini 
digunakan dalam Sakernas).

Ada 3 kategori Anak yang Bekerja:
1. Mereka yang bekerja sesuai dengan SNN (Sistem Neraca Nasional)
2. Anak umur 12-14 tahun dalam pekerjaan ringan
3. Anak 15-17 tahun yang bekerja 



112 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

•	 Pekerja Anak
 Survei ini mendefinisikan pekerja anak sebagai semua orang yang berumur 5-17 tahun 

yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori 
berikut:
•  melakukan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (BPTA), dan
•  melakukan pekerjaan di bawah umur minimum untuk bekerja.

Dengan demikian, komponen Pekerja Anak terdiri dari komponen:
1. Semua anak yang bekerja umur 5-12 tahun, tanpa melihat jam kerja
2. Anak berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu
3. Anak berumur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu

•  Berdasarkan definisi di atas, dapat terlihat perbedaan yang jelas antara pekerja anak 
dan anak yang bekerja. Dalam SPA 2009 dan PAI 2018, indikator yang digunakan untuk 
menentukan bentuk pekerjaan berbahaya adalah melihat jumlah jam kerja mingguan. 

DEFINISI HUKUM

Penjelasan dalam perspektif hukum tentang definisi pekerja anak dan anak yang bekerja 
pada dasarnya relatif sama dengan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara rinci, 
berikut adalah hasil pemetaan terhadap aturan internasional dan nasional terkait pekerja 
anak.

A. Aturan Internasiona
•	 Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973 mengenai Usia Minimum Anak Untuk 

Diperbolehkan Bekerja
 Pada konvensi ini, definisi pekerja anak memang tidak disebutkan secara spesifik. 

Konvensi ini lebih memberikan penekanan pada aspek usia anak diperbolehkan bekerja. 
Secara umum, batasan usia anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun atau tidak 
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boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib (pasal 2). Akan tetapi, ada pengecualian 
untuk negara yang dalam kondisi ekonomi dan fasilitas pemerintahan yang tidak cukup 
berkembang untuk menetapkan usia minimum 14 tahun (pasal 4 ayat 4). 

 Berikut tabel yang menggambarkan isi ketentuan konvensi tentang batasan usia dan 
jenis pekerjaan. 

 Tabel Ketentuan Konvensi tentang Batasan Usia dan Jenis Pekerjaan

Aspek Umum Pengecualian untuk 
Negara berkembang

Usia dasar minimal 
(pasal 2)

15 tahun 
(tidak kurang dari akhir usia 
wajib belajar)

14 tahun

Pekerjaan berbahaya 
(pasal 3)

18 tahun 
(16 tahun diperbolehkan 
dengan syarat bahwa 
keselamatan, kesehatan 
dan moral tenaga kerja 
dilindungi dan bahwa anak-
anak diberikan pengajaran/ 
pelatihan)

Tidak ada pengecualian

Pekerjaan ringan 
(pasal 7)

13-15 tahun 1-14 tahun

 Secara umum, Konvensi ILO No. 138 ini memberikan batasan usia anak bisa memasuki 
dunia kerja setelah selesai wajib belajar, memperbolehkan anak melakukan pekerjaan 
ringan di batas usia 13-15 tahun dan memberi batasan usia 18 tahun sebagai syarat 
bekerja di kategori pekerjaan berbahaya. Sesuai dengan tujuan penghapusan pekerja 
anak,  negara yang meratifikasi konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk 
penghapusan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum secara 
progresif (pasal 1).
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B. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

•	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 
Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum 
untuk diperbolehkan bekerja sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah 
satu aspek penting dari ratifikasi ini adalah pernyataan Pemerintah Indonesia bahwa 
batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik 
Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

•	 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Regulasi selanjutnya tentang pekerja anak dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang ini, tidak ada definisi 
yang jelas tentang pekerja anak maupun anak yang bekerja. Undang-undang ini lebih 
banyak mengulas tentang aspek pelarangan, dan pengecualian anak bekerja pada 
konteks pekerjaan ringan.

 Pada Pasal 68 misalnya, undang-undang ini menyebutkan secara jelas: “Pengusaha 
dilarang mempekerjakan Anak.”

 Sayangnya, pasal ini tidak menjelaskan secara spesifik apa itu mempekerjakan anak. 
Aspek yang ada adalah pengecualian pada kriteria usia tertentu. Pasal 69 memberikan 
pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. 
Ketentuan dijabarkan sebagai berikut dengan pengecualian pada poin a,b f dan g 
apabila anak yang bekerja pada usaha keluarga:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
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d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Pasal-pasal lain juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang pekerja anak namun 
hanya memberikan penjabaran detail kapan anak boleh bekerja dan kapan anak 
dilarang untuk bekerja. Pasal 70 misalnya, mengatur tentang anak boleh bekerja selama 
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan pejabat 
yang berwenang dengan batas usia 14 tahun. 

•	 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 
tentang Penanggulangan Pekerja Anak6 

 Meskipun undang-undang di atasnya tidak menyebutkan definisi pekerja anak, namun 
keputusan menteri justru pernah mencantumkan definisi dari pekerja anak. Keluarnya 
keputusan ini menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerjaan Anak.

Beberapa definisi yang dimaksud dalam keputusan ini:
 Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan 

kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. 

 Pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik 
maupun non-fisik dan membahayakan kesehatan. 

 Pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak 
negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual.

6  Kumpulan Ketentuan Mengenai Perlindungan Anak, Dirjen PMD, 2005
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C. Peraturan Terkait Lainnya
•	 Pedoman Pengawasan Dalam Penegakan Hukum di Bidang Norma Kerja Anak
 Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pedoman Pengawasan dalam 

penegakan hukum di bidang Norma Kerja Anak yang disusun oleh Departemen 
Ketenagakerjaan pada tahun 2008 justru memberikan definisi dan indikator yang jauh 
lebih jelas tentang anak yang bekerja dan pekerja anak7. 

 Pada pedoman tersebut, anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan 
dalam rangka membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung 
jawab. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dikategorikan sebagai proses sosialisasi 
dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. 

 Indikator anak yang bekerja adalah:
• Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua
• Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan
• Anak tetap sekolah, bermain dan memperoleh istirahat yang cukup
• Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek
• Terjaga keselamatan dan kesehatannya

 Sedangkan, pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat 
dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu 
istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh 
kembangnya. 

 Indikator pekerja anak adalah:
• Anak bekerja setiap hari
• Anak tereksploitasi baik fisik maupun psikis
• Anak bekerja pada waktu yang panjang
• Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah  

7  Pedoman Pengawasan Dalam Penegakan Hukum di Bidang Norma Kerja Anak, Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, 
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Depnaker, 2008
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 Konsep Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak ini telah digunakan sebagai pedoman 
melakukan penanganan pekerja anak di Indonesia. Salah satu program nasional yang 
secara khusus berupaya untuk menarik pekerja anak, Pengurangan Pekerja Anak 
untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) telah dilakukan 
sejak tahun 2008. Definisi dan indikator untuk membedakan istilah Anak yang Bekerja 
dan Pekerja Anak, disosialisasikan dan menjadi pedoman bagi pendamping untuk 
melakukan identifikasi dan memastikan anak yang didampingi sesuai dengan tujuan 
program. 

GAP/KEKOSONGAN
Berdasarkan penjabaran di atas, dapat terlihat bahwa undang-undang yang mengatur 
ketenagakerjaan belum memiliki definisi yang jelas tentang pekerja anak dan bagaimana 
membedakan antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Definisi yang jelas ini penting pada 
konteks penegakan hukum. Definisi yang jelas tentang batasan dan unsur-unsur perbuatan 
dari pekerja anak maupun anak yang bekerja akan membantu penegak hukum dalam 
mencari pembuktian untuk di bawa ke dalam proses persidangan. Sehingga, para oknum 
yang mellibatkan pekerja anak dapat memperoleh ganjaran hukum yang setimpal.

Hal yang menarik adalah peraturan-peraturan di bawahnya telah mencoba menjelaskan 
tentang konsepsi pekerja anak dan anak yang bekerja. Hal ini seharusnya dapat menjadi 
acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi maupun penyempurnaan 
regulasi yang ada terkait pekerja anak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Berdasarkan kondisi di atas, maka buku ini merekomendasikan terminologi pekerja anak 
didefinisikan dengan merujuk pada Pedoman Pengawasan dalam penegakan hukum di 
bidang Norma Kerja Anak yang disusun oleh Departemen Ketenagakerjaan pada tahun 
2008. Pekerja anak didefinisikan sebagai anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, buku 
ini merekomendasikan definisi pekerja anak adalah anak yang melakukan 
pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu 
pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan 
dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya dengan indikator 
pekerja anak berupa anak bekerja setiap hari, anak tereksploitasi baik fisik 
maupun psikis, anak bekerja pada waktu yang panjang dan waktu sekolah 
terganggu atau bahkan tidak sekolah.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakukan 
review dan kajian yang lebih komprehensif terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-
Undang Perlindungan Anak untuk memasukkan dan memberikan penjelasan 
yang lebih mendalam tentang terminologi pekerja anak. 

dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, 
membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. 
Indikator pekerja anak adalah anak bekerja setiap hari, anak tereksploitasi baik fisik maupun 
psikis, anak bekerja pada waktu yang panjang dan waktu sekolah terganggu atau bahkan 
tidak sekolah.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan review dan 
kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam 
memberikan definisi dan batasan yang lebih jelas tentang pekerja anak. Review dan kajian 
komprehensif ini dapat difokuskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-
undang Perlindungan Anak.
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BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK 
(BPTA)

O Istilah ini sepertinya memiliki sebuah arti yang telah disetujui secara umum dan/atau dapat 
digunakan tanpa memberikan stigma dan/atau membahayakan anak tersebut.

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN DALAM 
TERMINOLOGI

Selain terminologi tentang pekerja anak dan anak yang bekerja, terminologi bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini 
karena pemerintah Indonesia mempunyai target untuk mampu menjangkau sejumlah 
1,86 juta anak-anak di usia 10-17 tahun yang dikategorikan dalam bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak (PAI, 2018). 

Hal yang menjadi tantangan dalam menjangkau jutaan anak-anak tersebut adalah terkait 
dengan definisi dan batasan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sampai 
saat ini, situasi pekerjaan yang berbaghaya bagi anak hanya diukur pada indikator jam kerja. 
Sedangkan, situasi pekerjaan terburuk, belum memiliki ukuran dan indikator yang jelas.8 

Oleh karena itu, buku ini mencoba mengulas secara lebih mendalam tentang bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA) agar terdapat rujukan yang lebih komprehensif bagi 
pemerintah Indonesia dalam merumuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak 
(BPTA). 

8  Survei Pekerja Anak, 2009
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DEFINISI

DEFINISI UMUM 
Definisi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak mayoritas merujuk pada Konvensi ILO 
No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak (akan dijelaskan pada bagian selanjutnya). Definisi umum di luar konvensi 
dapat ditemukan pada penjelasan yang dipaparkan oleh UNICEF. Namun, UNICEF lebih 
memberikan fokus pada eksploitasi terhadap anak yang bekerja dengan mencantumkan 
beberapa kriteria (Usman dan Nachrowi, 2004). Kriteria tersebut antara lain bekerja penuh 
waktu (full time) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk 
bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis, upah yang tidak 
mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses 
pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, serta pekerjaan yang 
merusak perkembangan sosial dan psikologis. 

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini dipahami bersama baik di tingkat 
internasional maupun nasional merupakan bentuk pekerjaan yang merendahkan harkat 
dan martabat anak. Karena setiap anak berhak untuk mendapat kesempatan tumbuh dan 
berkembang, maka perlu jaminan perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja agar 
tidak memasuki jenis pekerjaan yang dimaksud. 

DEFINISI HUKUM 
A. Aturan Internasional 

•	 Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

 Istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) yang tercantum dalam pasal 
3 Konvensi 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pada konvensi tersebut mengandung pengertian:
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a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan 
dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib 
kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan 
dalam konflik bersenjata;

b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi 
pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya 
untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian 
internasional yang relevan;

d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Dalam istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, bagian d, merupakan 
jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. 
Jenis pekerjaan yang membahayakan ini memerlukan pengaturan dalam undang-
undang atau peraturan nasional setelah konsultasi yang dilakukan oleh tripartit 
(pihak berwenang, organisasi pengusaha dan pekerja) dengan mempertimbangkan 
rekomendasi. Selanjutnya daftar jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi tersebut 
wajib dikaji ulang secara berkala dan direvisi bilamana perlu, melalui konsultasi dengan 
organisasi pengusaha dan pekerja terkait.9

Seperti disebutkan dalam pasal 4, bahwa perlu mempertimbangkan Rekomendasi 
mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (R.190) dalam menentukan 
jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya. Berikut yang hal-hal yang harus dipertimbangkan: 

a) Pekerjaan yang memaparkan anak pada kekerasan fisik, psikologi maupun seksual
b) Pekerjaan di bawah tanah, bawah air, ketinggian berbahaya, atau dalam ruangan 

yang terbatas
c) Pekerjaan dengan mesin atau peralatan yang berbahaya, melibatkan penanganan 

manual atau pengangkutan bebas berat

9  Pasal 4 Konvensi ILO 182
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d) Pekerjaan dalam lingkungan yang berbahaya dan memiliki kemungkinan anak untuk 
terpapar pada zat, agen, atau proses yang berbahaya, atau pada suhu, kebisingan 
dan getaran yang dapat membahayakan kesehatan mereka

e) Pekerjaan yang memiliki kondisi yang sulit seperti jam kerja yang panjang, atau 
bekerja pada malam hari, atau kondisi di mana anak terikat kepada pemberi kerja 
tanpa alasan yang masuk akal

Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya untuk 
segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus BPTA. 

B. Peraturan Nasional

•	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 
No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 

 Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi 
hak anak dari segala bentuk tindakan perbudakan, pekerjaan yang berkaitan dengan 
praktek pelacuran, pornografi, narkotika dan psikotropika juga dari pekerjaan yang 
sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.  

•	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Sesuai dengan Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, Undang-undang 
Ketenagakerjaan memasukkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di 
dalam pasal 74. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk 
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk meliputi:

a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak 

untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
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c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan/atau

d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

 Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 
d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

•	 Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) yang 
ditetapkan

 Penjabaran dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini juga ditemukan di 
dalam Keputusan Presiden tentang RAN-BPTA. RAN ini mengidentifikasi bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia, meliputi: 

1. Anak-anak yang dilacurkan; 
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan; 
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; 
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi; 
5. Anak-anak yang bekerja di jermal; 
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah; 
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan 

bahan-bahan peledak; 
8. Anak yang bekerja di jalan; 
9. Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga; 
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga; 
11. Anak yang bekerja di perkebunan; 
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; 
13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan 

kimia yang berbahaya.
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•	 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.235/Men/2003 
tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau 
Moral Anak

 Keputusan Menteri ini merupakan pelaksanaan Pasal 74 ayat 3 Undang-undang 13 
Tahun 2003. Dalam surat keputusan ini terdapat 2 kategori jenis pekerjaan yang 
berbahaya bagi anak yaitu membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta 
membahayakan moral anak. 

 Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu:
a) Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, 

pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin, instalasi dan peralatan lainnya
b) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya fisik, kimia dan 

biologis
c) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya. 

Sedangkan, Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak yaitu:
a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau 

lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang 

seksualitas dan/atau rokok.

•	 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga

 Peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan pada 
pekerja di sektor rumah tangga. Dalam salah satu pasalnya dicantumkan persyaratan 
seseorang untuk memasuki jenis pekerjaan ini. Salah satu persyaratannya adalah usia 
minimal 18 tahun, ini sejalan dengan semangat memberikan perlindungan pada anak 
untuk tidak memasuki jenis pekerjaan yang dianggap bentuk-bentuk terburuk pekerjaan 
untuk anak. 

 Bagian II pasal 4 dicantumkan Persyaratan PRT meliputi:
a. Memiliki dokumen identitas diri;
b. Berusia minimal 18 tahun; dan
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c. Mendapat izin dari suami/istri bagi PRT yang sudah berkeluarga

 Pekerja Rumah Tangga Anak termasuk salah satu BPTA yang menjadi prioritas untuk 
program penarikan pekerja anak dalam RAN P-BPTA. 

GAP/KEKOSONGAN

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya definisi dan unsur-unsur bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak sudah terdefinisikan dengan jelas. Namun, hal yang perlu 
ditekankan selanjutnya adalah pada aspek pengawasan.

Terkait pengawasan, terdapat Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan 
Ketenagakerjaan. Salah satu fungsinya adalah membentuk alur koordinasi antar Unit Pengawas 
Ketenagakerjaan baik di Tingkat Nasional dan Unit Pengawas Ketenagakerjaan di Tingkat 
Provinsi. Fungsinya adalah untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan pengawasan 
di Bidang Ketenagakerjaan.  Nantinya hasil dari pemantauan pelaksanaan pengawasan ini 
akan dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota atau kepada Gubernur 
di tingkat Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan 
kewenangan sebagai Penyidik Negeri Sipil dan berkoordinasi dengan Kepolisian apabila 
ditemukan adanya Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan.  Dapat disimpulkan bahwa 
Perpres Nomor 21 tahun 2010 membuat sebuah alur koordinasi yang memudahkan 
pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari penegakan norma yang diatur 
dalam undang-undang ketenagakerjaan, khususnya norma pekerja anak, termasuk di 
dalamnya norma bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  Pada konteks BPTA, yang 
perlu ditekankan adalah pengawasan di luar hubungan kerja formal. Hal ini karena karena 
pada kenyataannya kasus BPTA justru banyak terjadi pada situasi di luar hubungan kerja 
tersebut dan melibatkan keluarga bahkan orang tua dari anak.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Secara umum, regulasi mengenai BPTA sudah sangat lengkap baik di tingkat internasional 
ataupun di tingkat nasional. Istilah BPTA sudah cukup jelas didefinisikan, ada batasan yang 
dapat digunakan untuk mempertimbangkan pekerjaan tersebut masuk dalam kategori BPTA 
atau tidak. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral 
anak juga sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri. 

Buku ini merekomendasikan fungsi pengawasan pada pelaksanaan penegakan hukum ini 
perlu diperkuat. Hal ini karena kasus-kasus BPTA banyak terjadi di luar hubungan formal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Buku ini merekomendasikan terminologi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak 
didefinisikan sebagai segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang:
1. Berbentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, 

produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan 

perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
dan/atau

4. Membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Mengingat definisi terminologi ini sudah cukup jelas tercantum di dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka buku ini merekomendasikan 
pemerintah Indonesia untuk melakukan penguatan dan pengawasan terhadap 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, khususnya yang terjadi di luar 
hubungan formal. Pada aspek ini, regulasi belum tersedia.
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TERMINOLOGI TERKAIT BENTUK-BENTUK PEKERJAAN 
TERBURUK UNTUK ANAK (BPTA)

PERBUDAKAN

ULASAN

Perbudakan10 menurut KBBI sebagai sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan 
hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Kondisi yang 
pernah terjadi pada jaman penjajahan, dimana banyak masyarakat yang menjadi budak atau 
dijadikan budak untuk melakukan kerja paksa. Kerja Paksa atau Wajib Kerja adalah semua 
pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, 
dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela11. Kerja paksa merupakan 
bentuk pelanggaran hak asasi manusia,  sesuai dengan UU No 12 Tahun 2005, Pasal 8 Hak 
untuk tidak diperbudak (larangan segala bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja 
paksa).  

Konvensi ILO No. 109 tentang Penghapusan Kerja Paksa merupakan bagian dari perlindungan 
hak asasi pekerja. Konvensi ini meminta setiap negara anggota ILO untuk menghapuskan 
dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai:

a. alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau 
b. pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, 

sosial, dan ekonomi yang berlaku;
c. cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
d. alat untuk mendisiplinkan pekerja;
e. hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
f. cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.

10  https://kbbi.web.id/budak
11 https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/kerja-paksa/kerja-paksa
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Akan tetapi ada juga pekerjaan yang sifatnya wajib bagi warga negara untuk tujuan pembelaan 
tanah air atau kewajiban dari warga negara. Berikut pekerjaan yang tidak termasuk kerja paksa 
menurut Konvensi ILO No. 105:

a. Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang wajib dinas 
militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer

b. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara 
dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya

c. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan 
pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan di 
bawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa 
atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan atau 
perkumpulan.

d. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan 
perang atau bencana atau bencana yang mengancam dan dapat membahayakan 
keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk.

e. Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota 
masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai 
kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, 
dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk 
dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1999. Akan 
tetapi, bentuk perbudakan yang modern terjadi masih terjadi dalam beberapa situasi 
ketenagakerjaan. Bentuk yang dapat dilihat sebagai perbudakan modern terjadi pada 
kasus-kasus TKI atau Pekerja Rumah Tangga, termasuk PRT Anak. Perdagangan orang juga 
merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia12, bentuk terburuk dari pelanggaran 
harkat dan martabat manusia. 

12  UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Buku ini merekomendasikan terminologi perbudakan terhadap 
anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau 
praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan 
perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja 
paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara 
paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan pemaparan di atas, maka buku ini merekomendasikan terminologi perbudakan 
terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis 
perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta 
kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk 
dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Buku ini juga melihat penjualan dan perdagangan anak merupakan bentuk perbudakan 
modern. Salah satu bentuknya menjadikan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak, 
menjadikan buruh anak karena jeratan hutang.  Bentuk perbudakan modern ada pada pola-
pola hubungan kerja yang eksploitatif (kerja tidak layak atau tidak terpenuhi hak pekerja). 
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PELIBATAN ANAK DALAM PROSTITUSI, PORNOGRAFI, 
PERTUNJUKKAN PORNO, ATAU PERJUDIAN

ULASAN
BPTA kategori ini berkaitan dengan isu pelacuran dan pornografi yang juga masuk dalam 
eksploitasi seksual. Penjelasan mengenai istilah pelacuran dan pornografi yang melibatkan 
anak sudah dibahas dalam bagian awal buku ini. 

Tetapi hal yang menarik adalah penggunaan istilah BPTA ini dalam UU No.13 Tahun 2003. 
Dalam pasal 74 kategori BPTA tidak berkaitan dengan pelacuran dan pornografi tetapi 
menambahkan perjudian. Berikut rumusannya “segala pekerjaan yang memanfaatkan, 
menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan 
porno, atau perjudian”. 

Terkait pelibatan anak dalam perjudian, regulasi yang ada belum banyak mengulas pada 
aspek ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Kesimpulan dan rekomendasi penggunan terminologi dapat merujuk pada penjelasan pada 
bagian eksploitasi seksual. Namun pemerintah Indonesia perlu melakukan review dan kajian 
yang lebih mendalam terkait pelibatan anak dalam perjudian. 

PELIBATAN ANAK DALAM PEREDARAN NARKOTIKA

ULASAN
Anak-anak dalam BPTA kategori ini disebut “pekerja anak di industri dan peredaran 
narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya” dalam sasaran Rencana Aksi 
Nasional 2002-2007. Saat itu, ILO bekerja sama dengan tripartit plus (LSM dan PT) melakukan 
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kajian cepat untuk mengidentifikasi BPTA dan ditemukan sejumlah tempat pemakaian dan 
peredaran narkoba yang melibatkan anak-anak. Hasil kajian cepat menemukan anak-anak 
yang terlibat dalam perdagangan narkoba masih bersekolah, diawali sebagai pemakai 
narkoba kemudian terlibat dalam peredaran narkoba dan ada yang sebaliknya, menjadi 
pengedar dan kemudian terlibat sebagai pemakai13. 

Selain istilah “pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, 
khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan”, ada juga istilah “anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif”.  Istilah yang kedua, mengacu 
pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 1 ke 15 menyebutkan, Penyalah 
Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada 
penjelasan pasal 54 Undang-undang Narkotika, yang disebut dengan korban penyalahgunaan 
narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena diperdaya, 
ditipu, dipaksa,  dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penggunaan dua istilah 
ini juga terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dimana perlindungan khusus diberikan pada anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta anak 
yang terlibat dalam produksi dan distribusinya (pasal 67). 

Data KPAI juga membedakan antara anak yang masuk dalam kategori pengguna dan 
pengedar napza. Data anak pengedar napza (narkotika, rokok, minuman keras dsb) menurut 
KPAI tahun 2018 berjumlah 15 kasus. Angka kasusnya cenderung turun dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 (22 kasus), tahun 2016 (31 kasus). Angka anak yang 
menggunakan narkoba terlihat lebih tinggi dibanding anak yang menjadi pengedar (63 kasus 
pada 2018, 46 kasus pada 2017 dan 96 kasus pada tahun 2016). Berita  anak-anak yang terlibat 
dalam peredaran narkoba terus bermunculan dan menunjukkan usia anak yang relatif muda 
sudah masuk dalam jaringan peredaran narkoba. Ada 2 kurir narkoba, kurir murni dan kurir 
pemakai. Kurir murni adalah anak-anak yang dijadikan pengedar tapi tidak terpapar. Pemakai 
adalah anak-anak yang dijadikan pemakai dulu baru kemudian dijadikan pengedar 14. Menurut 

13  Laporan Pelaksanaan RAN PBPTA Tahap Pertama (2002-2007) dan RAN PBPTA Tahap Kedua (2008-2012), Sekretrariat KAN, 2008
14  https://www.liputan6.com/news/read/3348253/bnn-anak-usia-dini-target-baru-pengedar-jadi-kurirnarkoba?related=dable&utm_

expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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BNN, bandar narkoba melibatkan anak-anak sebagai modus karena hukuman terhadap anak 
termasuk ringan15. Hal ini membuat aparat penegak hukum mewaspadai keterlibatan anak 
sebagai kurir yang penanganan hukumnya mengedepankan diversi dan memberikan sanksi 
yang berbeda karena berlakunya Undang-undang SPPA16. 

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya 
penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menekankan pada 
pendekatan Keadilan Restoratif dan mengupayakan Diversi (pasal 5-15). Dalam UU SPPA 
penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibanding UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak17. Selain mengatur adanya sanksi pidana juga tindakan. 
Berikut pasal yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan:

Pasal 71 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 a. pidana peringatan;
 b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.

 c. pelatihan kerja;
 d. pembinaan dalam lembaga; dan
 e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban

15 https://news.detik.com/berita/d-4209915/bnn-bandar-narkoba-gunakan-anak-anak-karena-hukuman-ringan
16  https://www.antaranews.com/berita/492695/bnn-waspadai-modus-kurir-anak-bawah-umur
17  http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10416/pdf
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Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur 
mengenai sanksi pidana untuk anak . Ada beberapa pasal yang dapat diterapkan kepada 
anak yang menjadi kurir narkoba tergantung jenis/golongan narkoba yang dibawa. 

Pasal 114:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 
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melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar 
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUUVIII/201/021, batas usia anak dalam 
kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan, 
yaitu 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Mengacu pada 69 ayat 2 UU No.11 
Tahun 2012 Tentang SPPA, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat 
dikenai tindakan. Sementara pada pasal 21 ayat 1 menyatakan, “dalam hal anak belum berumur 
12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing 
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan 
kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, 
baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan”. 



135BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Berdasarkan pemaparan di atas, maka buku ini merekomendasikan pelibatan anak dalam 
peredaran narkotika didefinisikan sebagai pemanfaatan, penyediaan atau penawaran 
anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan 
sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.

PELIBATAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KERJA BERBAHAYA
ULASAN
Sesuai dengan KILO 182, bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 (d) harus 
ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional. Berikut adalah Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 yang  menetapkan jenis-jenis pekerjaan 
yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak, yaitu:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan  pembuatan, perakitan/ 
pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan mesin, pesawat, instalasi 
dan peralatan lainnya.
Mesin: 
a. Mesin perkakas: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap
b. Mesin produksi: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol

Pesawat:
a. Pesawat uap: ketel uap, bejana uap
b. Pesawat cairan panas: pemanas air, pemanas oli
c. Pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit
d. Pesawat angkat dan angkut: keran angkat, pita transport, ekskalator, gondola, forklift, 

loader
e. Pesawat tenaga: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik

Alat  berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang 
Instalasi: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran 
listrik.
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Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, perancah, bejana tekan, botol baja, bejana 
penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja berbahaya

Bahaya Fisik

a. Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit 
dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misal: sumur, tangki;

b. Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
c. Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik 

bertegangan di atas 50 volt;
d. Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik/ atau gas;
e. Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan 

angin yang tinggi;
f. Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang 

melebihi nilai abang batas (NAB);
g. Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan radioaktif
h. Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahaya 

radiasi mengion;
i. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
j. Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau 

peledakan. 

Bahaya Kimia

a. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (exposure) 
bahan kimia berbahaya;

b. Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan-
bahan kimia  yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, 
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korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;
c. Pekerjaan yang menggunakan asbes;
d. Pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut 

pestisida.

Bahaya Biologis

a. Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, 
misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian 
getah/karet;

b. Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
c. Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti memerah susu, memberi 

makan ternak dan membersihkan kandang;
d. Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
e. Pekerjaan penangkaran binatang buas.

3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya 

1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, 

pengangkutan dan bongkar muat;
3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak 

laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam;
6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
7. Pekerjaan di kapal;
8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur 

ulang barang-barang bekas;
9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
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4. Jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak

1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi 
yang dapat dijadikan tempat prostitusi

2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas 
dan/atau rokok

Jika dilihat daftar pekerjaan yang ada, banyak sekali pembatasan untuk anak dapat bekerja di 
sektor-sektor tersebut. Kepmen ini juga menegaskan larangan anak di bawah usia 18 tahun 
memasuki jenis pekerjaan dimaksud, larangan pengusaha mempekerjakan anak untuk lembur 
dan adanya peninjauan jenis pekerjaan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Berdasarkan definisi di atas, buku ini merekomendasikan terminologi pelibatan 
anak dalam lingkungan pekerjaan yang berbahaya didefinisikan sebagai 
pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
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 BAGIAN IX

PERKEMBANGAN 
TERMINOLOGI 

TERKAIT 
EKSPLOITASI 

EKONOMI 
TERHADAP ANAK

Terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menjelaskan 
eksploitasi ekonomi terhadap anak di Indonesia, yaitu anak yang bekerja, 

pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
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ANAK YANG TERLIBAT DALAM INDUSTRI KREATIF 

PERTIMBANGAN DALAM MEMASUKKAN DALAM TERMINOLOGI
Anak memiliki berbagai potensi dan kemampuan yang bisa dikembangkan. Ada banyak anak-
anak berbakat pada bidang akademik dan non akademik. Sekolah dan lembaga pendidikan 
bisa menjadi sarana anak-anak menunjukkan kemampuan akademiknya. Bakat yang berarti 
kemampuan bawaan merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan supaya 
terwujud1, sementara dimaksud dengan minat, adalah suatu kondisi dimana seseorang 
mempunyai perhatian khusus dan serius terhadap sesuatu yang disertai pula keinginan 
untuk mengetahui dan mempelajari hal tersebut secara lebih lanjut2. Anak-anak yang 
berbakat dan menunjukkan minat di bidang tertentu, memerlukan wadah dan media untuk 
mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. 

Fenomena artis cilik telah muncul sekitar tahun 2000an, saat itu dunia pertelevisian sedang 
gencar untuk menyuguhkan hiburan pada penonton berupa sinetron dengan bintang-
bintang berusia belia. Kemunculan sinetron sebagai hiburan, membuka ruang anak-anak 
untuk tampil dan berekspresi. Melalui tayangan yang rutin, nama anak-anak ini dikenal dan 
akhirnya mendapat sebutan artis cilik. Bukan hanya itu saja, ajang pencarian bakat juga 
muncul di saluran televisi yang memperlihatkan anak-anak dipilih, dilatih, diseleksi dan 
ditampilkan terus menerus sebagai bentuk pemupukan bakat  dan minat. Tayangan yang 
dianggap menarik dan mendatangkan iklan membuat anak-anak yang menjadi bagian dari 
acara tersebut harus siap terlibat dan bekerja dengan ritme cepat layaknya orang dewasa. 
Padahal, jika kembali pada tujuan awal pengembangan bakat dan minat, keterlibatan anak-
anak ini ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi.

Saat ini, kemunculan anak-anak bukan hanya di layar kaca, tetapi merambah di dunia tanpa 
batas, melalui media sosial. Bukan hanya memunculkan bakatnya di bidang seni, tetapi juga 
muncul “profesi” baru sebagai selebgram atau YouTuber yang perannya sebagai influencer 

1  Menurut Utami Munandar dalam https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli
2  Menurut Bimo Walgoti dalam https://dosenpsikologi.com/pengertian-minat-menurut-para-ahli
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bagi para penikmat sajian di dunia maya ini. Tentu saja, sebagai sarana untuk berekspresi 
dan menunjukkan bakat yang dimiliki, hal itu bisa diterima. Pembahasan yang akan didalami 
akan memperlihatkan situasi saat ini, dimana anak-anak terlibat dalam ekonomi kreatif, ada 
peluang memperoleh keuntungan dari terlibatnya anak-anak ini dalam berinteraksi di media 
sosial. Ada banyak anak-anak Indonesia yang saat ini terkenal di media sosial dan tampil 
untuk memainkan peran layaknya seorang pekerja di bidang media kreatif. 

Peluang untuk mengembangkan diri pada media kreatif terbuka lebar dengan perkembangan 
ekonomi kreatif sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (2008), 
di mana ekonomi kreatif diartikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, 
ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang telah berjalan sebelumnya3. Bidang-bidang 
kreatif itu meliputi aplikasi pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fesyen, 
desain interior, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, film animasi dan video, fotografi, 
kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, televisi dan radio. 

DEFINISI
Definisi Umum 

Anak-anak bisa tampil di ekonomi kreatif dalam berbagai bidang dan berbagai saluran media 
(elektronik maupun sosial). Bidang-bidang yang memberi ruang untuk anak diantaranya seni 
pertunjukan, film, animasi dan video, musik, periklanan, televisi dan radio. Televisi dan radio 
masuk dalam peringkat ke-6 terbesar dalam kontribusi terhadap total tenaga kerja di industri 
kreatif4. Anak-anak menjadi bagian dari industri pertelevisian dan menghiasi hiburan yang 
ditayangkan, menjadi artis, penyanyi, pemeran iklan, model dan lainnya.  

Saat ini, kehadiran internet telah memberikan pilihan saluran media sosial sangat mudah 
diakses. Tercatat, dari jumlah penduduk sejumlah 264 juta, 171,17 juta atau 64,8% sudah 

3 https://www.elshinta.com/news/154365/2018/08/30/ada-16-subsektor-ekonomi-kreatif-apa-sajakah-itu
4  https://www.elshinta.com/news/154365/2018/08/30/ada-16-subsektor-ekonomi-kreatif-apa-sajakah-itu
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terhubung dan menikmati layanan internet. Berdasarkan survei APJII 2017, layanan internet 
paling banyak adalah untuk melakukan chatting (89,35%), media sosial (87,13%), mesin pencari 
(74,84%), gambar/foto (72,79%), video (69,65%) dan layanan perbankan (7,39%). Kehadiran 
media sosial rupanya juga diakses oleh anak-anak, bahkan menurut PAI 2018, mulai umur 
5-6 tahun pun sudah menikmati layanan internet untuk kebutuhan hiburan dan media sosial. 
Anak-anak lainnya, berumur 7-17 tahun juga menjadi pengakses internet untuk kebutuhan 
tugas sekolah (76%), media sosial (68%) dan email (12 %). Besarnya jumlah anak-anak menjadi 
pengguna internet ini juga didukung dari temuan kepemilikan ponsel cerdas sebanyak 65% 
pada individu berusia usia 6-19 tahun.  

Berdasarkan fakta di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial telah akrab dalam 
kehidupan anak-anak. Melalui media sosial, bakat-bakat terpendam anak-anak bisa 
dimunculkan dan media sosial dapat menjadi ruang kreativitas anak-anak. Terdapat 
beberapa istilah yang digunakan secara umum pada konteks digital. Selebgram5 merupakan 
sebutan untuk mereka yang terkenal di media sosial Instagram, berasal dari istilah selebritis 
dan Instagram. Mereka dianggap sebagai selebritris karena mempunyai banyak pengikut 
(followers) di akun Instagram. Para selebgram ini mampu memikat banyak pengikut melalui 
unggahan foto dan penjelasan dari sebuah gambar atau yang akrab disebut caption. 

Influencer6 adalah sosok-sosok yang kini dijadikan saluran pemasaran gaya baru. Jika dulu 
televisi merupakan media untuk beriklan atau mempromosikan sebuah produk, dengan 
berkembangnya internet, media pemasaran kini menggunakan media sosial. Hadirnya 
influencer menjadi gaya promosi baru yang dianggap lebih berpengaruh dibandingkan 
menggunakan media lama. Apalagi masyarakat Indonesia menikmati media sosial lebih 
banyak (3 jam 16 menit) dibandingkan televisi (2 jam 23 menit).7

5  http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22912/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
6  https://tirto.id/influencer-di-media-sosial-penantang-tangguh-iklan-konvensional-cEfr
7  Laporan GetCRAFT 2018, https://tirto.id/influencer-di-media-sosial-penantang-tangguh-iklan-konvensional-cEfr
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Fenomena yang terjadi saat ini, anak-anak muncul mengambil peranan di media sosial, 
bahkan sejak berusia balita. Kemunculan mereka tentu menjadi perhatian kita karena anak-
anak yang masih muda belia pasti memerlukan bantuan atau dukungan dari orang yang 
lebih dewasa atau paham untuk melakukan aktivitas di dunia maya ini. Mengapa harus 
memberi perhatian pada anak-anak? Intensitas atau kemunculan para anak di media sosial 
pastilah tidak sekedar tampil atau mengganti waktu luang karena mereka sudah memiliki 
penggemar tersendiri dan memberikan peluang ekonomi dari promosi produk. Ada yang 
sudah memposting ratusan konten sampai ribuan konten. Para pengikut selalu menantikan 
konten-konten baru dari mereka. Itu sebabnya pasti ada proses menyiapkan konten untuk 
bisa dipublikasikan sehingga terlihat menarik. 

Tidak ada definisi khusus yang menggambarkan situasi anak-anak di media kreatif. 
Keterlibatan anak-anak selama ini dianggap sebagai cara untuk memberi kesempatan anak 
mengembangkan bakat dan minatnya. 

DEFINISI HUKUM
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Secara umum, undang-undang ini tidak memiliki definisi yang jelas tentang anak yang 

terlibat dalam industri kreatif. Ketentuan normatif yang terkait dengan hal tersebut 
tercantum pada pasal 71. Pada pasal tersebut dijelaskan ketentuan normatif yang terkait 
syarat mempekerjakan anak dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, yaitu: 

1. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memenuhi syarat:
a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, 

dan waktu sekolah.
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3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

B. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.115/Men/VII/2004 
tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Bekerja Untuk Mengembangkan Bakat dan 
Minat

 Setelah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan, 
satu tahun kemudian, keputusan menteri yang spesifik mengatur tentang anak yang 
bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat juga turut disahkan. Kepmen ini 
merupakan pelaksanaan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Dalam Kepmen ini, anak diberi kesempatan untuk mengembangkan 
bakat dan minatnya. Dalam kepmen ini diatur:
•	 Pelibatan anak dalam pekerjaan ini mempertimbangkan kepentingan yang terbaik 

untuk anak;
•	 Perlunya pengawasan dari orang tua/ wali;
•	 Persyaratan bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah 15 tahun;
•	 Pelaporan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan.

 Perwujudan dari mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dilakukan 
dengan cara8:
•	 Anak didengar dan dihormati pendapatnya;
•	 Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan 

sosial secara optimal;
•	 Anak tetap memperoleh pendidikan.

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 Pada undang-undang ini, terminologi anak yang terlibat dalam industri kreatif belum 

digunakan. Namun, beberapa pasal mengatur pada beberapa aspek terkait eksploitasi 
terhadap anak. 

8  Pedoman Pengawasan dalam Penegakan Hukum di Bidang Norma Kerja Anak, 2008
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 Hal ini dapat dilihat pada pasal 46 di dalam undang-undang ini. Pada pasal tersebut diatur 
pelarangan eksploitasi terhadap anak untuk siaran iklan niaga. Secara detail pasal tersebut 
menyebutkan sebagai berikut:

 Pasal 46

(1)   Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2)  Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3)  Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
a) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/

atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat 
agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
c) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; 

dan/atau
e) eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 
 Seperti peraturan sebelumnya, undang-undang Perfilman juga belum memiliki definisi 

yang jelas tentang anak yang terlibat dalam industri kreatif, dalam hal ini pembuatan 
film. Namun, undang-undang mengatur pada aspek perlindungan hukum untuk insan 
perfilman anak-anak di bawah umur. Hal ini tercantum di dalam pasal 20 ayat 5 sebagai 
berikut:

 (5) Perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur harus memenuhi 
hak-hak anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(6) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam 
perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Adapun penjelasan pasal 20 ayat (5) adalah sebagai berikut: Yang dimaksud “perlindungan 
hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur” adalah terutama perlindungan 
mengenai pemenuhan hak belajar dan hak bermain.

 Undang-undang ini memasukkan upaya perlindungan hukum untuk anak-anak dalam 
pembuatan film berupa pemenuhan hak belajar dan bermain. Padahal, situasi kerja 
bersama orang dewasa juga perlu menjadi pertimbangan, apakah lingkungan kerja 
mampu memberikan mendukung perkembangan anak atau malah memberikan contoh-
contoh perilaku yang tidak pantas. 

GAP/KEKOSONGAN 
Keterlibatan anak dalam industri kreatif/media memang sudah merupakan hal yang lumrah 
terjadi. Keterlibatan anak dalam industri kreatif/media dapat dilihat dalam maraknya 
penggunaan anak siaran program televisi (baik itu sinetron, Program Kuis ataupun Program 
Reality Show). Sayangnya pengaturan mengenai hal tersebut masih sangat minim. Satu-
satunya aturan umum mengenai hal ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mengizinkan anak bekerja dalam rangka mengembangkan 
bakat dan minatnya dengan syarat-syarat yang ketat.9 UU Ketenagakerjaan tidak mengatur 
bagaimana keterlibatan anak jika bekerja di bidang Industri Kreatif/Hiburan. 

Jika dilihat aturan yang lebih khusus seperti UU Perfilman dan UU Penyiaran, ternyata 
pengaturan mengenai keterlibatan anak di industri kreatif/hiburan juga tidak ditemukan. 
Kedua undang-undang ini tidak memasukkan satu pasal pun yang menjelaskan adanya 
perlindungan pekerja anak dalam industri penyiaran. Akibatnya perlindungan terhadap 
pekerja anak di industri kreatif/hiburan sering kali diabaikan.

9  Lihat Pasal 71 UU No. 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan. Syarat tersebut antara lain, adanya pengawasan orang tua, jam kerja tidak 
lebih dari tiga jam, dan lingkungan kerja yang ramah anak. 
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Kemudian terkait keterlibatan anak di Industri Kreatif/Hiburan juga memiliki masalah baru. 
Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak media sosial yang digunakan oleh anak/
orang tua anak yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Salah satu contohnya media 
online yang digunakan untuk mempromosikan kelucuan anak, atau menggunakan anak 
sebagai model dalam me-review atau menilai suatu produk. Ternyata penggunaan anak 
tersebut makin ramai terjadi saat ini, karena dapat mendatangkan keuntungan. Semakin 
banyak penonton yang melihat video tersebut semakin banyak keuntungan yang diperoleh. 
Yang menjadi permasalahan, seringkali penggunaan video melalui media sosial ini tidak 
memperhatikan hak-hak anak seperti jam kerja dan waktu bermain anak. Lebih parahnya lagi 
semakin marak justru pelaku nya adalah orang tua dari anak itu sendiri yang secara sadar/
tidak telah mengeksploitasi anak nya sendiri. Saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang 
secara khusus dapat melindungi anak dari eksploitasi di industri kreatif/hiburan terlebih 
dalam penyebarannya yang menggunakan media sosial. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI
Aturan yang melindungi anak yang terlibat dalam industri kreatif/media masih sangat minim, 
hanya mengandalkan Pasal 71 UU Ketenagakerjaan. Bahkan UU mengenai penyiaran atau 
pun UU Perfilman tidak mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini menjadi celah maraknya 
korban eksploitasi ekonomi anak di industri kreatif/media. 

Perkembangan teknologi yang membuka ruang untuk komunikasi dengan cepat dan 
menggunakan beragam saluran media sosial memberikan ancaman bagi eksploitasi ekonomi 
anak. Dengan adanya perkembangan media sosial (youtube, instagram dll) ternyata banyak 
dipergunakan juga untuk mencari keuntungan. Kecenderungan ini sudah mulai marak terjadi 
di Indonesia, bahkan mulai dikenal YouTuber atau selebgram cilik. Namun, hukum Indonesia 
saat ini masih belum dapat mengakomodir apabila terjadi eksploitasi ekonomi dengan 
menggunakan media sosial ini.

Keterlibatan anak dalam industri kreatif pada zaman sekarang perlu disikapi dengan cermat. 
Ada dua sisi yang mengikuti fenomena ini, satu sisi membuka ruang anak untuk berekspresi dan 
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mengembangkan potensi melalui beragam saluran media, sisi yang lain dapat memberikan 
dampak negatif pada anak karena memberikan iming-iming materi dan kemudahan lainnya. 

Perlunya kajian untuk merumuskan batasan keterlibatan anak dalam berkreasi menggunakan 
saluran media supaya anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi tetapi juga tidak melarang 
anak menggunakan sarana media sosial sebagai media informasi dan rekreasi.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, 
buku ini merekomendasikan bahwa anak yang terlibat dalam industri 
kreatif adalah terlibatnya anak dalam proses pembuatan konten 
kreatif baik berupa gambar, video, suara maupun animasi.

Anak bisa terlibat dalam industri kreatif boleh dilakukan selama 
mengacu pada syarat Pekerjaan Ringan atau Pekerjaan untuk 
Pengembangan Bakat dan Minat  Syarat itu mempertimbangkan: 
jam pekerja dan hak-hak anak keseluruhan. 

Oleh karena itu, buku ini juga merekomendasikan review dan kajian 
yang lebih komprehensif tentang aturan anak yang terlibat dalam 
industri kreatif, khususnya pada aspek pemenuhan hak anak dalam 
keterlibatan anak-anak tersebut di dalam industri kreatif, termasuk 
pelibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sebagai pemantau pelaksanaan pemenuhan hak anak tersebut. 
Misalnya dengan mendiskusikan dengan Kemnaker karena peran 
pemantauan Pekerja ada di Pengawas Ketenagakerjaan. 
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 BAGIAN IX

KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI

Buku ini disusun berdasarkan permasalahan kekosongan rujukan 
terminologi bagi para pemangku kepentingan, khususnya para 

pengambil kebijakan dan penegak hukum. Rujukan terminologi ini 
penting tidak hanya untuk memperjelas bentuk-bentuk kejahatan 

eksploitasi yang terjadi terhadap anak, namun juga meminimalisir stigma 
yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan terminologi tertentu. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, maka kesimpulan dan rekomendasi penggunaan 
terminologi terangkum pada tabel berikut:

Terminologi Terkait Anak

No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

1 Anak Buku ini merekomendasikan untuk mendefinisikan anak  sebagai 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Hal ini dikarenakan batas usia ini dapat 
dianggap sebagai batas umum anak dan dewasa secara internasional. 

Buku ini merekomendasikan harmonisasi peraturan perundang-undangan 
terkait usia anak agar batas usia ini dapat seragam.

2 Remaja Pada konteks penegakan hukum, buku ini merekomendasikan agar 
pertimbangan utama dalam melihat seseorang adalah anak atau 
dewasa adalah  melihat dari  batas usianya. Oleh karena itu, penggunaan 
istilah remaja dalam konteks hukum harus diperjelas usianya. Karena 
istilah remaja seringkali digunakan pada konteks pertumbuhan dan 
perkembangan manusia. Namun, pada konteks non-hukum, istilah remaja 
tetap dapat dipergunakan.

3 Orang Muda Seperti pada rekomendasi sebelumnya, pada konteks penegakan hukum, 
buku ini merekomendasikan untuk menentukan batas apakah seseorang 
disebut dewasa atau anak-anak berdasarkan usia. Namun, pada konteks 
non-hukum, istilah orang muda dapat dipergunakan untuk mencakup 
kelompok anak, remaja dan dewasa awal.

4 Belum 
Dewasa

Buku ini merekomendasikan untuk harmonisasi KUHperdata agar 
menggunakan istilah anak dibandingkan istilah orang yang belum dewasa 
serta menurunkan batas usia anak menjadi 18 tahun agar definisi anak 
dapat seragam.

Buku ini juga merekomendasikan untuk meminimalisir penggunaan 
istilah “orang yang belum dewasa” di dalam aktivitas non-hukum karena 
menimbulkan potensi konotasi negatif.
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Terminologi Terkait Eksploitasi Seksual terhadap Anak

No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

1 Eksploitasi 
Seksual 
terhadap anak

Buku ini merekomendasikan terminologi eksploitasi seksual terhadap 
anak didefinisikan sebagai berikut: 

a) Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas 
seksual yang melanggar hukum; 

b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik 
seksual yang melanggar hukum lainnya; 

c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi 
pornografi.

Buku ini juga merekomendasikan pemerintah untuk segera melakukan 
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk 
memiliki definisi eksploitasi seksual terhadap anak yang lebih detail dan 
terukur.

2 Prostitusi Anak Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “eksploitasi 
anak dalam/untuk prostitusi” untuk menyebutkan prostitusi atau 
pelacuran anak untuk meminimalisir stigma ataupun pengesahan 
terhadap perbuatan tersebut.  Eksploitasi anak dalam/untuk prostitusi 
didefinisikan sebagai tindakan seorang anak yang melakukan sebuah 
aktivitas seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang 
bernilai (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb).

Namun, istilah prostitusi atau pelacuran anak dapat digunakan pada 
konteks penegakan hukum apabila undang-undang dan peraturan 
terkait masih menggunakan  istilah tersebut.

Buku ini juga merekomendasikan untuk segera melakukan pembaharuan 
penggunaan terminologi “eksploitasi anak dalam/untuk prostitusi” di 
ranah penegakan hukum dan kebijakan agar meminimalisir stigma 
ataupun pengesahan terhadap perbuatan tersebut. 
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No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

3 Pornografi Anak Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “materi yang 
menampilkan kekerasan/eksploitasi terhadap anak” untuk menyebutkan 
pornografi anak untuk meminimalisir stigma ataupun pengesahan 
terhadap perbuatan tersebut. Istilah pornografi anak dapat digunakan 
pada konteks penegakan hukum apabila undang-undang dan peraturan 
terkait masih menggunakan  istilah tersebut.

Materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi terhadap anak 
didefinisikan sebagai: Setiap perwujudan melalui sarana apapun, 
seorang anak terlibat dalam situasi nyata atau disimulasikan melakukan 
aktivitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, utamanya 
untuk tujuan seksual.

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah indonesia untuk 
melakukan review terhadap penggunaan terminologi pornografi anak 
dan mendorong melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk 
perluasan penggunaan terminologi ini.

4 Pariwisata Seks 
Anak

Buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “eksploitasi 
seksual anak dalam konteks perjalanan dan pariwisata” untuk 
menyebutkan pariwisata seks anak untuk meminimalisir stigma ataupun 
pengesahan terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, istilah eksploitasi 
seksual anak dalam konteks perjalan dan pariwisata juga meminimalisir 
stigma terhadap obyek wisata itu sendiri. 

Buku ini juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan review 
dan kajian yang lebih mendalam dalam menjelaskan bentuk eksploitasi 
ini.
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Terminologi Terkait Eksploitasi Seksual Anak Online

No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

1 Eksploitasi Seksual 
Anak Online

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, 
buku ini merekomendasikan penggunaan terminologi “eksploitasi 
seksual anak online” didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan 
kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi 
sebagai media untuk mengkomunikasikan, mempertunjukkan, 
mempertontonkan, atau mendistribusikan material pornografi anak 
atau aktivitas seksual anak. Anak-anak dijadikan objek kekerasan 
seksual dan menjadi objek seks komersial.

Eksploitasi seksual anak online ini tidak sebatas pada pendistribusian 
atau mempertontonkan anak sebagai objek seks dan objek 
komersial, termasuk juga memiliki gambar-gambar porno, suara 
anak yang direkam yang mengandung konten erotisme, dan segala 
sesuatu yang mengandung konten seksual anak yang disimpan di 
dalam komputer karena memilki potensi untuk disebarluaskan

Buku ini juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia 
untuk segera melakukan review dan kajian komprehensif untuk 
merumuskan bentuk eksploitasi seksual anak online dan unsur-unsur 
tindak pidananya. 

2 Sexting Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan terminologi “sexting” didefinisikan 
sebagai “kegiatan mengirimkan dan/atau menerima gambar yang 
bermuatan seksual yang dibuat sendiri oleh anak baik dilakukan 
dengan persetujuan atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan 
kesenangan dari pengalaman tersebut”.

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk 
segera melakukan review dan kajian komprehensif untuk 
mendenisikan secara lebih jelas tentang definisi dan unsur-unsur 
dari sexting. Sehingga, kasus-kasus sexting ini dapat tertangani 
dengan lebih baik. 
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No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

3 Grooming (bujuk 
rayu) untuk tujuan 
seksual

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan grooming (bujuk rayu) untuk tujuan 
seksual didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh pelaku 
untuk membangun hubungan serta kepercayaan dengan anak agar 
pelaku dapat memiliki waktu hanya berdua dengan anak tersebut 
dan dalam tingkat ekstrim, ketika berdua dengan anak tersebut 
pelaku mulai melakukan ancaman untuk melakukan kegiatan seksual 
terhadap anak.

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk 
segera melakukan review dan kajian komprehensif terhadap istilah 
grooming (bujuk rayu) untuk tujuan seksual ini sehingga Pemerintah 
Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dalam 
mempidanakan para predator seks anak yang melakukan grooming 
(bujuk rayu) untuk tujuan seksual kepada anak-anak.

4 Kekerasan Seksual 
Anak yang 
disiarkan secara 
langsung

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan terminologi kekerasan seksual anak 
yang disiarkan secara langsung didefinisikan sebagai pemanfaatan 
jaringan internet berkecepatan tinggi untuk menyiarkan secara 
langsung dan tidak meninggalkan jejak atas perlakuan kekerasan 
seksual terhadap anak melalui beragam aplikasi maupun website 
yang tersedia di internet

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk 
segera melakukan review dan kajian komprehensif terhadap istilah 
kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung. Hal ini 
penting karena bentuk kejahatan ini tidak meninggalkan jejak dalam 
bentuk dokumen digital setelah proses siaran langsung tersebut 
selesai dilakukan.
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Terminologi Terkait Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

1 Eksploitasi ekonomi 
terhadap anak

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan definisi eksploitasi ekonomi 
terhadap anak sebagai upaya mengambil keuntungan dari orang 
lain atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui 
produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan cara 
mencakup situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, 
viktimisasi, penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak. 

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan review dan kajian yang lebih komprehensif terhadap 
peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak untuk memasukkan dan memberikan penjelasan yang lebih 
mendalam tentang terminologi eksploitasi ekonomi terhadap 
anak.

2 Pekerja Anak Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan definisi pekerja anak adalah anak 
yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas 
yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan 
waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, 
serta menghambat tumbuh kembangnya dengan indikator 
pekerja anak berupa anak bekerja setiap hari, anak tereksploitasi 
baik fisik maupun psikis, anak bekerja pada waktu yang panjang 
dan waktu sekolah terganggu atau bahkan tidak sekolah.

Buku ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan review dan kajian yang lebih komprehensif terhadap 
peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak untuk memasukkan dan memberikan penjelasan yang lebih 
mendalam tentang terminologi pekerja anak. 
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No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

3 Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak

Buku ini merekomendasikan terminologi Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk Anak didefinisikan sebagai segala bentuk 
pekerjaan terburuk bagi anak yang:

a) Berbentuk perbudakan atau sejenisnya;
b) Memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk 

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau 
perjudian;

c) Memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d) Membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Mengingat definisi terminologi ini sudah cukup jelas tercantum di 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka buku 
ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan 
penguatan dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk bagi anak, khususnya yang terjadi di luar hubungan 
formal. Pada aspek ini, regulasi belum tersedia.

4 Perbudakan terhadap 
anak

Buku ini merekomendasikan terminologi perbudakan terhadap 
anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau 
praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan 
perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja 
paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara 
paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

5 Pelibatan Anak dalam 
Prostitusi, Pornografi, 
Pertunjukkan Porno 
atau Perjudian

Kesimpulan dan rekomendasi penggunan terminologi dapat 
merujuk pada penjelasan pada bagian eksploitasi seksual. 
Namun Pemerintah Indonesia perlu melakukan review dan kajian 
yang lebih mendalam terkait pelibatan anak dalam perjudian. 

6 Pelibatan Anak dalam 
Peredaran Narkotika

Berdasarkan pemaparan di atas, maka buku ini 
merekomendasikan pelibatan anak dalam peredaran narkotika 
didefinisikan sebagai pemanfaatan, penyediaan atau penawaran 
anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan 
perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian 
internasional yang relevan.
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No. Terminologi Kesimpulan/Rekomendasi

7 Pelibatan Anak dalam 
lingkungan pekerjaan 
yang berbahaya

Berdasarkan definisi di atas, buku ini merekomendasikan 
terminologi pelibatan anak dalam lingkungan pekerjaan yang 
berbahaya didefinisikan sebagai pekerjaan yang sifatnya atau 
lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan 
kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. 

8 Anak yang terlibat 
dalam industri kreatif

Karena belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi 
ini, buku ini merekomendasikan bahwa anak yang terlibat dalam 
industri kreatif adalah terlibatnya anak dalam proses pembuatan 
konten kreatif baik berupa gambar, video, suara maupun animasi.

Anak bisa terlibat dalam industri kreatif boleh dilakukan selama 
mengacu pada syarat Pekerjaan Ringan atau Pekerjaan untuk 
Pengembangan Bakat dan Minat  Syarat itu mempertimbangkan: 
jam pekerjadan hak-hak anak keseluruhan. 

Oleh karena itu, buku ini juga merekomendasikan review dan 
kajian yang lebih komprehensif tentang aturan anak yang terlibat 
dalam industri kreatif, khususnya pada aspek pemenuhan hak 
anak dalam keterlibatan anak-anak tersebut di dalam industri 
kreatif, termasuk pelibatan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pemantau 
pelaksanaan pemenuhan hak anak tersebut. Misalnya dengan 
mendiskusikan dengan Kemnaker karena peran pemantauan 
Pekerja ada di Pengawas Ketenagakerjaan.  
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LAMPIRAN 

CONTOH-CONTOH KASUS

Pekerja anak di pabrik mercon  

Sebuah pabrik mercon mengalami kebakaran. Banyak korban meninggal karena tidak bisa 
menyelamatkan diri, termasuk di dalamnya anak-anak. Polisi mendapatkan fakta baru bahwa 
ada pekerja berusia di bawah umur di pabrik mercon yang terbakar di Kosambi, Kabupaten 
Tangerang. Pekerja di bawah umur yang jadi korban yaitu Surnah yang meninggal dunia usia 
14 tahun, Wawan 17 tahun, dan Siti Fatimah 15 tahun. 

Pemilik pabrik bernama Indra Liyono dijerat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena 
mempekerjakan anak. Ketiga itu bekerja di pabrik tersebut di bagian pengemasan kembang 
api. Pekerjaannya packing, memasukkan kembang api ke dalam kotak. 

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Indra Liyono 
selaku pemilik pabrik, Andri Hartanto selaku direktur operasional pabrik dan Subarna Ega 
selaku tukang las. Indra dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang 
meninggal dan Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Sementara Andri dan Ega dikenakan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian 
yang Menyebabkan Kematian dan Pasal 188 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan 
Kebakaran dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Pekerjaan yang dilakukan anak jelas masuk dalam BPTA, melakukan pengemasan kembang 
api yang dikategorikan bahan mudah terbakar dan menyala. Terdapat pekerja anak di bawah 
batas usia diperbolehkan bekerja (14 tahun) serta 2 lainnya (15 dan 17 tahun) yang juga tidak 
diperbolehkan melakukan jenis pekerjaan ini. 
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Pekerja anak di pabrik korek api 

Peristiwa kebakaran pabrik korek api (mancis) yang terjadi di Kabupaten Langkat ini terjadi 
pada 21 Juni 2019. Sebanyak 30 orang menjadi korban, terdiri dari para pekerja dan anak-anak 
pekerja yang kebetulan sedang berada di lokasi. Ditemukan 1 pekerja perempuan yang masih 
berusia 15 tahun.

Pabrik yang tidak mengantongi izin ini ternyata juga tidak memperhatikan syarat keselamatan 
kerja bagi pekerjanya dan memberikan upah yang rendah. Polisi sudah menetapkan tiga 
tersangka, yaitu Indrawan sebagai pemilik pabrik bersama Burhan, Manajer Operasional, 
dan Lisma, Manager Personalia perusahaan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat beberapa pasal diantaranya Pasal 359 KUHP, 
karena melakukan kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, Pasal 188 KUHP karena 
melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang 
lain. Ancaman hukuman penjara 5-10 tahun. “Selain itu khusus Indrawan juga dikenakan pasal 
Pasal 76 H dan Pasal 76 I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 61 dan 
62 UU No.26 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang, Pasal 109 UU No 32 Tahun 2008 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 185 ayat 
(1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya.  

Kasus tersebut menunjukkan masih ada anak yang bekerja pada lingkungan kerja yang 
terdapat pajanan bahan kimia berbahaya. Walaupun usianya sudah masuk dalam batas usia 
diperbolehkan bekerja, tetapi karena jenis pekerjaan tersebut masuk dalam BPTA, seharusnya 
anak tidak diperbolehkan memasuki pekerjaan tersebut, ditambah dengan kondisi tempat 
kerja yang tidak memenuhi syarat K3. 
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Penambang cilik 

Harian Kompas pada Selasa 25 Juni 2019 menulis perburuhan anak di sektor tambang galian 
C di Kolaka dan kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara.

Salah seorang anak yang dituliskan kisahnya berusia 12 tahun memang masih sekolah di 
kelas IX, tapi sudah setahun ini melakukan pekerjaan mengumpulkan kerikil dengan harapan 
mendapat uang untuk membantu kebutuhan orang tua dan membeli kebutuhan sekolahnya. 
Menurutnya, pekerjaan ini tergolong mudah dan bisa dikerjakan dengan kekuatannya. 
Menampung kerikil dalam bak dan mendorong menuju penampungan dilakukan sepanjang 
siang setelah pulang sekolah, berharap mendapat beberapa puluh ribu dari hasilnya bekerja. 

Sampai saat ini, kasus anak tersebut masih dalam proses pengumpulan bukti oleh pengawas 
Ketenagakerjaan setempat. Pekerjaan  yang dilakukan anak ini termasuk mengandung sifat 
dan keadaan berbahaya. Anak melakukan tugas mengangkat dan mengangkut secara manual. 
Walaupun menggunakan gerobak untuk penangkutan kerikil dari sungai ke penampungan, 
anak ini membawa beban yang cukup berat dan melakukan pekerjaan tanpa alas kaki di hari 
yang panas terik. Walaupun anak masih mempunyai kesempatan sekolah, jenis pekerjaan 
yang dilakukan masuk dalam kategori BPTA karena sifatnya yang berbahaya. 

Kasus AL (11 tahun), melakukan peran sebagai kurir dengan cara meletakkan narkoba di pot 
dan memberi petunjuk kepada pembeli di lokasi yang ditentukan. AL menerima imbalan 
sebesar 70 ribu untuk sekali mengantar narkoba. AL diproses sebagai saksi karena usianya di 
bawah 12 tahun dan disuruh oleh pelaku dewasa1. 

1  https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/bocah-11-tahun-sudah-jadi-kurir-narkoba-sekali-antar-diupah-rp-70-ribu
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Kasus Pelaihari

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Berdasarkan Berita 
Acara Diversi dan Penetapan Diversi, upaya Diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga 
sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan). 
Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang 
antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut 
dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkotika tersebut. Hakim menyatakan 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak 
menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500 
juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 
1 (satu) bulan2.

2  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika



170 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI





172 BUKU PANDUAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI

Deputi Bidang Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
(021) 3842638, 3805563


