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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak 

semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang 

bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana 

yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk 

pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak dibawah umur 

untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang 

memperkerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk 

menunjang ekonomi dan tidak menggangu sekolah anak tersebut. 

Berdasarkan pasal 28B BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu: 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar 

setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal. 

                                                             
1 Lijhat Pasal 28b Bab Xa Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
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Hadirnya beberapa stasiun televisi di Indonesia patut dirayakan sebagai 

sebuah prestasi. Apalagi mengingat kontribusi yang telah diberikan dalam ikut 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sajian acara yang informatif dan 

edukatif. Pesatnya perkembangan teknologi membuat semakin luas cakupan dari 

dunia entertainment itu sendiri. Yang dulu dunia keartisan hanya digeluti lewat 

film-film layar lebar, kini dengan semakin maraknya sinetron-sinetron yang 

muncul di televisi menjadikan profesi artis adalah sebuah profesi yang sangat 

menggiurkan baik dari segi finansial atau pendapatan maupun ketenaran yang 

nantinya didapatkan. 

Anak sebagai pemeran di sosial media berpengaruh terhadap 

popularitasnya yang semakin hari semakin meningkat karena minat masyarakat. 

Tidak jarang ditemui anak yang menjadi public figure yang baru lahir hingga 

berumur belasan tahun telah terjun ke dalam dunia entertainment, dari yang 

menjadi model iklan, model majalah anak, sinetron, film, dan lain sebagainya. 

Perubahan minat masyarakat terhadap dunia hiburan membawa anak langsung 

menjadi pemeran di dalamnya. Peran anak di dunia hiburan tidak lepas dari 

campur tangan orang tua yang memberikan akses dan izin kepada anak.  

Dewasa ini, public figure menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang banyak 

dilakukan oleh anak, dan digemari oleh orang tua. Masyarakat kita kerap kali 

menyebutnya dengan sebutan artis cilik. Pandangan orang tua yang menyatakan 

bahwa masuknya anak di dunia hiburan dapat mengajari dan mengembangkan 

bakat anak, serta pemahaman anak terhadap dunia pekerjaan yang mana 

dianggap melatih persiapan bila mereka sudah dewasa dan ingin bekerja, seperti 
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masa percobaan sebelum mereka bekerja nantinya. Selain itu, anggapan bahwa 

meringankan ekonomi keluarga, mempunyai penghasilan sendiri, belajar 

mempunyai tanggung jawab dan menjadi dewasa merupakan beberapa faktor 

pertimbangan diberikannya anak ruang gerak dalam dunia kerja, namun tidak 

jarang pemikiran yang memberikan ruang gerak anak untuk menjadi publik figur 

berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Bertambah luasnya ruang 

gerak anak yang bersentuhan langsung dengan dunia pekerjaan berpengaruh 

terhadap sikap, fisik, dan mental anak. 

Secara sikap mungkin anak akan terpengaruh dengan perkembangan 

interaksi yang ada dilingkungan kerjanya, namun ditinjau dari segi fisik anak 

yang seharusnya berada pada fase bermain menjadi lebih sibuk sehingga 

berpengaruh terhadap kesehatan yang membuat mereka akan mudah sakit. Secara 

mental, fokus anak akan terganggu, yang pada masa anak-anak seharusnya fokus 

terhadap pendidikan namun jika anak sudah bekerja mereka akan melupakan 

pendidikannya karena berfikir sudah mempunyai  penghasilan.
2
 Selain itu, anak 

juga mudah stress karena mental anak belum siap menghadapi kerasnya tuntutan 

didunia pekerjaan. Pergaulan anak pun terganggu, anak tidak bisa menghabiskan 

waktu dengan teman sebayanya, selain itu dalam acara di televisi artis anak 

sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa,jam 

siaran melebihi tiga jam, serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang 

ditentukan pihak produser.  

                                                             
2 Dwi Ari Ningsih, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam 

Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 

Hal.2. 
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Jika ditinjau lebih jauh, artis merupakan salah satu bentuk perkerjaan, 

karena telah sesuai dan memenuhi unsur – unsur hubungan ketenagakerjaan, 

yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakannya bahwa : 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”  

Maka artis anak dalam hal ini masuk dalam kategori pekerja anak, karena artis 

anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, yaitu: 

1. Adanya hal yang dikerjakan (pekerjaan) 

2. Adanya upah 

3. Adanya perintah 

4. Adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja
3
 

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia meraka 

belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagai mana yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi sebagai 

berikut;  

Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002: 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

 

Pasal 66 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002: 

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.  

 

                                                             
3 Iman Soepomo, 1983, Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, hlm. 71. 
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Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka 

telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi dan orang tua 

dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). Ketentuan hukum yang dibuat pemerintah sudah ada tetapi tetap masih 

ada kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan Undang 

Undang itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat 

membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Selain 

itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus mempertimbangkan 

sisi psikologis dari si anak karena pada saat itu anak-anak tersebut masih dalam 

tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap.. 

Pada kasus anak yang menjadi korban korban ekspoilitasi sebagai artis, 

dapat diambil contoh artis remaja Arumi Bachsin yang kabur dari rumahnya pada 

tanggal 11 mei 2010 lantaran depresi karena ditekan dalam hal karier dan 

kehidupan pribadi oleh ibunya Maria Lilian Pesch.
4
 

Kasus kekerasan dan ekspoilitasi anak diduga jadi akar permasalahan 

antara keduanya. Arumi Bahsin yang seharusnya bermain dengan teman-

temannya namun dia sibuk dengan aktivitas shooting dan wawancara. Tidakkah 

                                                             
4 Beritabatavia, Edisi 14 Mei 2010, Sering Dipaksa Syuting Stripping Arumi Bachsin Kabur Dari 

Rumah, 

Https://Www.Beritabatavia.Com  Diakses Pada Tanggal 07 Juli 2020. 
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terpikir kepada orang tua mereka bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan 

eksploitasi terhadap anak mereka, demi yang namanya uang dan ketenaran. 

Selain Arumi Bachsin, contoh lain anak yang mengalami eksploitasi 

ekonomi sebagai artis oleh orang tuanya adalah Misca Fortuna (7 tahun), artis 

cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, uang yang 

dia kumpulkan dari hasil syuting dicuri oleh ayahnya, Muhammad Delsy.
5
 

Data di KPAI tahun 2019 anak korban trafficking dan eksploitasi yang 

didalamnya anak korban pekerja anak berjumlah 244 kasus. Spesifik data anak 

korban eksploitasi pekerja berjumlah 53 kasus, ujar Komisioner KPAI bidang 

Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah dalam keterangan pers di 

Jakarta, Jumat (01/5/2020)
6
 

Memang, kesempatan dalam mencari uang sangatlah sulit, persaingan 

begitu ketat. Namun, sebagai orang tua, apakah begitu tega melihat anaknya 

menjadi bintang, menjadi selebritis, menjadi terkenal, dengan banyak dan penuh 

aktifitas, namun disisi lain, sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti 

sebagaimana anak-anak seusia mereka. Mereka mempunyai jadwal malam hari, 

siang hari sehingga hak-hak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.  

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 

                                                             
 5 Merdeka, Edisi 11 Februari 2020, Rumah Mewah Misca Mancung, Sekarang Diusir Dan Tinggal Di 

Kontrakan, Https://Www.Merdeka.Com Diakses Pada Tanggal 07 Juli 2020. 
6  Hukrim, Bratapos Banten,  Edisi 2 Mei 2020, KPAI : Prihatin Masih Banyak DiIndonesia Pekerja 

Anak di Sektor Informal https://bratapos.com, Diakses Pada Tanggal 15 juli 2020.    
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memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, 

dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri”. 

Dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan anak yang dibawah umur dijelasakan dalam berikut ini “ Anak 

adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sementara 

dalam Pasal 68 dijelaskan pengusaha dilarang memperkerjakan anak sebagai 

berikut; “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun dalam Pasal 69 

ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

masih memberikan peluang bagi anak dibawah umur untuk berkerja sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi 

anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima 

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai 

mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :  

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. 

h. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g 

dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
7
 

 Pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang berprofesi 

sebagai artis akan memberikan dampak menganggu kejiwaan dan psikologi anak. 

Apabila orang tua kurang memahami kehidupan dunia si anak, akan berdampak 

                                                             
7 Lihat Pasal 69 Ayat 1, 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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buruk bagi masa depannya yang membuat diperlukannya perlindungan hukum 

anak.
8
 Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan dan keamanan 

agar tidak mengalami diskriminasi bagi anak yang bekerja di dunia hiburan. 

Pengaturan mengenai pengertian eksploitasi anak tidak diatur di dalam undang-

undang, sehingga terdapat kekosongan norma hukum dalam kasus tersebut. 

Diperlukannya perlindungan secara hukum bagi anak membuat pemerintah 

merubah Undang-Undang Perlindungan Anak agar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekarang. Dari penomena diatas penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini dengan judul penelitian ” Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Eksploitasi Artis Anak Terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Perlindungan Anak Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengaturan Pekerja Anak Menurut Pasal 69 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? 

                                                             
8 Syarifuddin Hidayat Dan Ahmad Mahyani, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban 

Eksploitasi Sebagai Artis, (Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum). 
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2. Bagaimana Konsep Tindak Pidana Eksploitasi Artis Anak Dalam Pasal 

66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak ? 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulisan ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Pekerja Anak Menurut 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui konsep tindak pidana eksploitasi terhadap artis anak 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan 

Anak 

D. Manfaat Penulisan 

1. Secara Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kejadian 

hukum pidana, khususnya yang mempelajari tentang analisis yuridis 

normative ekspoilitasi terhadap artis anak. 

2. Secara Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu 

hukum khususnya bidang hukum dalam persoalan ekspoilitasi terhadap 

artis anak dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan serta 
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pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu 

hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

b. Untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai 

pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan 

penelitian penulis. 

c. Sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu lembaga Komnas Ham, KPAI 

dan penegak hukum secara umum. Penelitian ini pula diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya 

kepolisian agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas 

dengan penuh tanggung jawab sehingga dalam masalah penyidikan 

atau penangan terhadap ekspoilitasi artis anak lebih efektif. 

E. Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini akan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

khalayak atau subyek-subyek yang berkaitan dengan topik ini, baik manfaat 

dalam segi teoritikal maupun segi pratikal. Manfaat tersebut penulis uraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis  

Bagi penulis penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk 

memporoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum, juga diharapkan 

mampu memperkaya wawasan dan mempertajam kemampuan analisis 

atas berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan rakyat. 
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2. Bagi masyarakat 

Bagi kalangan rakyat umum, penelitian hukum ini diharapkan mampu 

memberikan sebuah gambaran yang konkrit dan ilmiah berkaitan dengan 

ekpoilitasi anak yang marak terjadi diindonesia. Sehingga masyarakat 

mampu memahami problematika yang ada dan mengetahui apakah 

produk hukum tersebut memiliki nilai keadilan, daya guna dan kepastian 

hukum baginya. 

3. Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi pemerintah eksekutif dan legislatif untuk segera 

membenahi problematika hukum dalam bentuk pembuatan perundang-

undangan. Sehingga memiliki nilai kepastian hukum dan melaksanakan 

tugas dan fungsinya masing-masing dengan bersandar pada prinsip dan 

kaidah hukum yang berlaku diindonesia. 

4. Bagi mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para 

mahasiswa mengenai obyek penelitian yang usulkan oleh penulis, 

sehingga para mahasiswa khususnya jurusan ilmu hukum dapat berperan 

dalam pembenahan dan penegakan hukum ditengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal 

research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara meneliti bahan 
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pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
9
 Yang dimaksud 

pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Dan Pasal 69 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan 

normatifnya adalah Tentang tindak pidana Ekspoilitasi Artis Anak. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum terbagi dalam tiga bagian yakni : 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diporoleh dari 

hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian 

hukum penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain : 

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak  

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah  bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer berupa buku-buku literature hukum, jurnal hasil 

penelitian hukum, hasil kegiatan ilmiah hukum, dan yang terkait 

dengan pekerja anak dan eksploitasi anak. Bahan hukum yang 

                                                             
9 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14. 
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berhubungan dengan objek penelitian dan dapat digunakan dalam 

menelaah permasalahan hukum. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diporoleh dari 

Ensiklopedia, Kamus, Glosarium, khususnya yang terkait dengan 

pekerja anak dan eksploitasi anak 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah 

menggunakan penelusuran kepustakaan, dari berbagai sumber pustaka hukum 

dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa peraturan-undangan, 

Buku-buku hukum, Jurnal hukum, Majalah hukum dari media cetak maupun 

media online (situs internet) yang dapat mendukung pengkajian masalah. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah 

menggunakan metode (content analysis) analisis isi dan Analisa keselarasan 

atau kesesuaian. Artinya melihat isi objek penelitian dan keselarasan atau 

kesesuai dengan peraturan perundang undangan dengan melakukan pengujian 

objek penelitian hukum menggunakan teori-teori/kaidah hukum sesuai yang 

berlaku. Yang kemudian dianalisa secara preskriptif. 

G. Sistematika Penulisan  

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam 

setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun 

sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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 BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan hukum. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan 

perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek 

penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan 

yang akan dibahas meliputi : Tindak pidana, ekspoilitasi, anak, profesi 

artis. 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai Tindak Pidana 

Ekpoilitasi Artis Anak menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Perlindungan Anak Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai 

masalah konsep ekpoiltasi artis anak itu sendiri. 

 BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang diamana kesimpulan 

memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis 

terhadap objek penelitian. Sedangkan saran memuat mengenai 
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masukan, rekomendasi atas masalah yang diteliti oleh penulis yang 

dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan 

disimpulkan pada bagian sebelumnya. 

 


