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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Sebelum jauh melangkah pada pokok pembahasan dalam penelitian ini 

maka, perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendasar terkait 

dengan pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Pada dasarnya istilah “Tindak 

Pidana” (het strabare feit) telah digunakan oleh masing-masing penerjemah, 

dalam bahasa Indonesia Istilah het strabare feit diterjemahkan dalam beberapa 

pengertian yakni
1
:  

a. Delik (delict); 

b. Peristiwa pidana, (E.Utrecht); 

c. Perbuatan pidana, (Moeljatno) 

d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; 

e. hal yang diancam dengan hukum; 

f. perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; 

g. Tindak pidana, (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai 

sekarang)
2
 

 

Disamping itu para ahli hukum telah memberikan pendapat mengenai apa 

itu tindak pidana diantaranya, Simon menerangkan bahwa  strafbaar feit adalah 

kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab.
3
 

Sementara Moeljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

“perbuatan yang dilarang oleh suatu atura hukum, yang mana disertai ancaman 

                                                             
1 Heni Siswanto, 2005, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 35 
2 Roeslan Saleh, 2006,  Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta. Hal. 79 
3 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 56. 
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut”.
4
 Jika kemudian kita tarik kesimpulan berdasarkan dua 

pandangan para ahli diatas, terdapat suatu kesamaan pemaknaan terhadap 

perbuatan tindak pidana, dimana kesamaan tersebut adalah terkait adanya suatu 

ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar hukum pidana, dan / 

ataubersifat melawan hukum.  

Dalam hal ini setelah melakukan kajian pustaka peneliti mendapatkan 

suatu definisi tindak pidana yang cukup komprehensif. Definisi yang 

dipaparkan oleh seorang ahli yakni Pompe, dimana Pompe memberikan 

pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu: 

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. 

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh 

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum.
5
 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan 

bahwa dalam hal pengertian tindak pidana terdapat beberapa unsur yakni: (1). 

Unsur Suatu perbuatan yang melawan hukum. (2). Unsur Orang yang dikenai 

sanksi harus mempunyai kesalahan. Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan 

yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian. (3). 

Unsur Subjek atatu pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab 

dalam artian berfikiran waras. (4) unsur akibat hukum atau akibat setelah 

                                                             
4 Ibid, Hal.54 
5 Tri Andrisman, 2006, Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 53-54 
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perbuatan dilakukan. Semisalnya tindak pidana pencurian beralihnya suatu 

pengusaan atas sebagian/seluruh barang milik orang lain. 

2. Unsur unsur Tindak Pidana 

Pada hakikatnya suatu perbuatan harus terdiri dari unsur-unsur yang 

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Para pakar telah 

mengemukakan beberapa pandangan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, 

dalam hal inipun terdapat pebedaan pandangan, sehingga terpecah menjadi 2 

(dua) aliran yakni pandangan ahli hukum aliran Monistis dan Pandangan ahli 

hukum aliran Dualistis. 

a. Pandangan monistis 

Penganut pandangan monistis adalah Simons, Van Hammel, E. 

Mezger, J. Bauman, Karni dan Wirjono Prodjodikoro.
6
 Titik tekan pada 

pandangan aliaran ini yakni pada tidak adanya pemisahan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana yang 

tercermin dalam pandangan Simon, seorang penganut aliran Monistis 

dalam tindak pidana mengungkapkan adanya  5 unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak 

berbuat atau membiarkan). 

2) Diancam dengan pidana. 

3) Melawan hukum. 

4) Dilakukan dengan kesalahan. 

5) Orang yang mampu bertanggung jawab.
7
 

                                                             
6 Mardjono Reksodiputro, 2011, Hukum Pidana Dalam Perkembangan Hukum Nasional, Penerbit 

Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Hal 34. 
7 Sudarto, 2000, Hukum Pidana I, Penerbit Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang. Hal. 

40 
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Sedangkan menurut Sudarto unsur-unsur tindak pemidanaan yang 

mana syarat pemidanaan atau pidana mencakup: (1).Perbuatan, 

(2).Memenuhi rumusan Undang-Undang, (3).Bersifat melawan Hukum 

(tidak ada alas an pembenar).
8
 

b. Pandangan Dualistis 

Pandangan dualitis adalah suatu pandangan yang memisahkan antara 

dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan 

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau mens rea).
9
 

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis 

merumuskan unsur-unsur perbuatan/tindak pidana sebagai berikut: 

1) Perbuatan (manusia). 

2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai 

konskuensi adanya asas legalitas). 

3) bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul 

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 

tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di 

masyarakat. 

4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai 

unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada 

orang yang berbuat.
10

 

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak 

pidana yang dikemukakan. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan 

hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya 

memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan 

pengertian dan pasti bagi orang lain. 

                                                             
8 Ibid. 
9 Mardjono Reksodiputro, Ibid, Hal 34. 
10 Heni Siswanto, 2011, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 36 
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Berdasarkan dua pandangan aliran hukum diatas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa perbedaan pokok dalam kedua pandangan dalam 

menilai suatu tindak pidana adalah penilain terhadap unsur perbuatan yang 

dijadikan dasar pemidanaan tanpa melihat unsur akibat atau unsur lainya, 

sementara pandangan dualistis harus memenuhi unsur perbuatan dan unsur 

pertanggungjawaban yang terletak pada diri si pelaku. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Diatas, telah dipaparkan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak 

pidana, maka selanjutnya dalam hal ini akan Peneliti uraikan Jenis-jenis tindak 

pidana menurut doktrin para ahli yang terdiri dari : 

a. Delik Formiel dan Delik Materiel. 

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 

Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 

KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 

263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
11

  

Sementara Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi 

setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-

undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
12

  

                                                             
11 Sofjan Sastrawidjaja, 2016, Hukum Pidana, Edisi Revisi CV. Armico, Bandung, Hal. 135 
12 Ibid.  
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Menurut peneliti, yang membedakan keduanya adalah, untuk 

menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana/delik, dalam 

pandangan delik formil hanya cukup melihat terpenuhinya suatu unsur 

formil atau perbuatanya. Sementara untuk menilai terpenuhinya suatu tindak 

pidana atau delik harus terpenuhi suatu perbuatan beserta akibatnya, baru 

dapat menjadi suatu tindak pidana. 

b. Delik Komisi dan Delik Omisi. 

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan 

di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu 

Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 

338 KUHP tentang pembunuhan.
13

  

Sedangkan, delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap 

keharusan di dalam undang-undang.
14

 Sebagai contohnya dalam hal 

iniadalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan 

melaporkan kejahatan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang 

keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk 

memberikan bantuan, Pasal 522 Tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 

KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut. 

Menurut penelti perbedaan kedua delik atau tindak pidana di atas 

terletak pada terjadinya suatu tindak pidana, dimana bilamana terpenuhi 

suatu perbuatanya yang wajib dilakukan namun tidak dilakukan seperti 

                                                             
13 Ibid 
14 Ibid 
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menolong orang yang membutuhkan pertolongan, atau menelantarakan anak 

yang menjadi kewajibannya. Sementara delik komis adalah perbuatan 

pidana yang terpenuhi karena dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh 

hukum, sebagaimana delik formil.  

B. Tinjauan Tentang Eksploitasi 

1. Definisi Eksploitasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi diartikan 

(1). pengusahaan, atau pendayagunaan, (2). pemanfaatan untuk keuntungan 

sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain. Sementara mengekploitasi 

diartikan mendayagunakan, mengeruk, memeras (tenaga orang lain).
15

 Dalam 

hal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan pengeksploitasi adalah tindakan 

yang dilakukan berupa eksploitasi terhadap orang lain. 

Sementara istilah Eksploitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata 

“exploitation” adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu 

berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan 

ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta 

kesejahteraan orang lain.
16

 

Menurut peneliti sendiri yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi 

adalah tindakan yang dilakukan dengan mengambil keuntungan atas hasil kerja 

atau nilai lebih yang dihasilkan oleh seseorang atas kerjanya. Seperti yang 

dilakukan oleh pengusaha atau majikan terhadap pekerja atau buruh atas tenaga 

                                                             
15 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, 

Jakarta, Hal. 254 
16  Surayin, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet IV; Bandung: CV. Yrama Widiya,), hlm. 129 
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yang mereka keluarkan untuk memproduksi suatu barang komoditi. Jadi 

ringkasnya penghisapan, atau eksploitasi merupakan tindakan yang 

memanfaatkan tenaganya orang lain dan hasilnya diambil sebagai 

keutuntungan bagi dia. 

2. Bentuk Bentuk Eksploitasi 

Berdasarkan ketentuan hukum terdapat beberapa bentuk Eksploitasi 

yang dapat digolongkan dalam eksploitasi anak, antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Eksploitasi Ekonomi 

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi”, sebagaimana 

yang ditegaskan ketentuan Undang-Undang Anak yakni: 

“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.”
17

 

 

Jadi dalam hal eksploitasi ekonomi dapat dimaknai bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh siapa pun baik perseorangan maupun badan hukum yang 

didasari atas kesepakatan anak atau kuasa walinya yang digunakan 

sebagai sarana untuk mendapatkan keutungan bagi dia, dengan cara 

memanfaatkan tenaga maupun tubuhnya, dapat dikategorikan sebagai 

eksploitasi ekonomi.  

                                                             
17 Lihat Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 



 

 

24 
 

b. Eksploitasi Seksual  

Yang dimaksud dengan “eksploitasi 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.
18

 

Berdasarkan batasan pengertian ini, dapat dipahami bahwa pada 

pokoknya eksploitasi ekonomi dan seksual pada pokoknya sama yakni 

berujung pada pemanfaatan seseorang guna mendapatkan keuntungan, 

yang membedakanya adalah terletak pada sarana yang digunakan, yakni 

lebih kepada pemanfaatan tubuh secara seksual. 

Dampak dari tindakan eksploitasi seksual berbahaya, diantaranya yaitu 

dapat tertular penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya  kepada 

anak-anak. Karena, anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya 

saat  masih perawan. Bukan hanya itu, anak-anak pelacur rentan terhadap 

penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan dampak secara umum, 

yaitu merusak fisik dan psikososial. 

C. Tinjauan Tentang Artis 

1. Definisi Artis 

Artis adalah istilah subjektif yang merujuk pada seseorang yang kreatif, 

atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan istilah artis untuk 

menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni, seperti lukisan, patung, 

seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Artis menggunakan imajinasi dan 

bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai estetik. Ahli sejarah seni 

                                                             
18 Ibid. 
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mendefenisikan artis sebagai seseorang yang menghasilkan seni dalam batas-

batas yang diakui.
19

 

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sendiri artis adalah ahli seni: 

seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).
20

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan profesi artis adalah pekerjaan 

dibidang seni: seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama) 

yang menggunakan bakat dan imajinasinya untuk menciptakan karya yang 

bernilai estetik dengan mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, 

dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. 

2. Macam - macam Artis 

Seperti yang telah dijelaskan mengenai defenisi artis berikut ini 

beberapa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan artis atau pelaku seni: 

a. Penyanyi  adalah seseorang yang menggunakan suaranya menjadi 

sebuah lagu yang diiringi musik maupun tidak. 

b. Pemain film adalah Pemeran sering disebut sebagai aktor (pria) atau 

aktris (wanita) adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam 

suatu acara televisi, atau film. Biasanya, pemeran adalah orang yang 

dilatih secara khusus untuk melakukan sandiwara melalui suatu kursus 

atau sekolah, atau berpura-pura memerankan suatu tokoh sehingga 

tampak seperti tokoh sungguhan dalam cerita. Istilah pemeran sering 

dirancukan dengan artis. Kata artis sebenarnya di dalam bahasa Inggris 

mengacu kepada seniman. 

c. Pelukis adalah Pelukis adalah seseorang yang menciptakan karya seni 

berupa gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi yang dapat dinikmati 

oleh orang lain. Pelukis dapat menciptakan karya seni menggunakan 

media yang berbeda-beda seperti Kanvas, Kertas, Kayu, Tembok, dan 

lain-lain.
21

 

                                                             
19 Repsi Selviana Rufli, https://repsi9e1913.wordpress.com/  di akses pada 25 Agustus 2020 
20 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, 

Jakarta, Hal 57. 
21  Biografi Affandi, The Meaning Of Life, Http://Www.Affandi.Org. Diakses Pada Tanggal 18 Juli 

2020 
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Berdasarkan batasan pengertian, dan macam-macam artis dari ulasan 

diatas pada daasarnya menurut Penliti artis anak dapat dibedakan berdasarkan 

jenis konsentrasi pekerjaannya yakni dapat berupa penyanyi, actor, artis, 

seniman, komika, penyair, selebgram dan lain sebagainya yang pada pokoknya 

memperoleh keuntungan berupa pendapatan yang dapat menhidupi dirinya. 

D. Tinjauan Tentang Anak  

1. Definisi anak 

Berdasarkan Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) 

pada  tanggal 20 November 1989 yang sejatinya telah diratifikasi oleh 

Indonesia telah disebutkan, bahwa anak adalah “Semua orang yang di bawah 

umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih 

awal”.
22

 Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pembuat undang-undang 

dalam menentukan usia anak dalam setiap undang-undang yang rumuskan. 

Salah satunyan Berdasarkan  Pasal 1 Undang-Undang republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. anak dibedakan 

dalam beberpa jenis yang berhadapan dengan hukum yaitu: 

(1)Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana.
23

 (2)Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
24

 

(3)Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

                                                             
22 Lihat Pasal 1 Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) 
23 Lihat Pasal 1 (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak 
24 Lihat Pasal 1 (3) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak  
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Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sendiri.
25

 

 

Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
26

 Menurut Pasal 1 ayat 26 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Anak 

adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).
27

 

Sedangkan Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentinganya.
28

 

Kemudian menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah Anak yang belum 

dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 tahun.
29

 Sementara dalam 

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh 

satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan 

sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka kembali lagi 

dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak 

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar 

dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, 

dan keenam bab ini.”
30

 

 

                                                             
25 Lihat Pasal 1 (4) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak 
26 Lihat Pasal 1 UU Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
27 Lihat Pasal Ayat 26 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
28 Lihat Pasal 1 (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
29 Lihat Pasal 45, KUHP Dan KUHAP, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, Hal, 25 
30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2003, Pasal 330, Graha Media Press, Jakarta, Hal. 74 
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Menurut pandangan peneliti berdasarkan definisi anak yang telah 

dijelaskan sebelumnya menekankan bahwa, seseorang yang dikategorikan 

sebagai seorang anak-anak, seharusnya masih dalam  tanggung jawab orang 

tua wali ataupun negara tempat anak tersebut menjadi warga negara tetap. Dari 

keseluruhan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan usia 

anak, pada umumnya memberikan batasan usia maksimal anak adalah 21 

tahun, akan tetapi dalam hal tindakan tertentu berdasarkan undang-undang 

yang menagtur secara khusus terdapat perbedaan usia anak dalam melakukan 

tindakan hukum. Seperti dalam melakukan perkawinan bagi perempuan usia 16 

tahun dapat melakukan perkawinan, demikianm pula dalam hukum pidana.   

2. Hak-hak anak  

Poin selanjutnya yang tak kalah penting untuk dikaji adalah terkait 

dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Dimana wajib diketahui 

bahwa anak juga berkedudukan sebagai seorang individu dan subjek hukum, 

sehingga anak tentunya juga memiliki hak yang wajib untuk diberikan dan 

dilindungi. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: 

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  

b. Hak atas pelayanan. 

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. 

e. Hak mendapatkan pertolongan pertama. 

f. Hak untuk memperoleh asuhan. 
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g. Hak untuk memperoleh bantuan. 

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan. 

i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus. 

j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
31

 

Sementara Hak anak dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa hak anak 

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

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

pemerintah daerah.
32

 

Dalam Pasal 52-66 dalam Bab III bagian kesepuluh Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:  

a. Hak atas perlindungan 

b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 

kehidupannya 

c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan 

d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:  

1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. 

2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusiaan 

3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

e. Hak untuk beribadah menurut agamanya 

f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, diarawat. Dididik, diarahkan, dan 

dibimbing. 

g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social 

j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.  

 

                                                             
31 Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
32 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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Menurut pemahaman penulis dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak 

Anak menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas 

pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan 

mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak 

mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan dan 

begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja 

mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan 

pendidikan yang murah bagi mereka. 

3. Kewajiban Anak 

Selanjutnya sebagai seorang individu dan subjek hukum selain 

memiliki hak, anak tentunya juga memiliki kewajiban. Kewajiban anak diatur 

dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 

setiap anak berkewajiban untuk: 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.
33

 

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 

                                                             
33 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum 

anak,urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak. 

Akan tetapi bagi penulis, kewajiban mendasar seorang anak dalam 

kehidupnya harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah, sebagai contoh 

seperti dalam hal pendampingan, pemerintah pada dasarnya wajib memberikan 

pendampingan dalam membentuk anak, sehingga anak selanjutnya dapat 

menjalankan kewajibannya sebagaimanma yang diharapakan. 

4. Perlidungan Anak 

Dalam hal pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia Peneliti 

berpandangan bahwa sampai saat ini belum ada keseragaman, sebagai contoh 

didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan batasan usia anakpun 

masih berbeda-beda. Jadi berbagai defenisi tentang anak yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa 

atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi 

yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. 

Penyandang gelar anak menurut hukum inilah  wajib diberikan 

perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Berdasarkan pasal 

1 Angka  2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : 

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.
34

 

Dari penjelasan di atas Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 

(dua) bagian yaitu: (1).Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu: 

perlindungan dalam bidang dalam bidang hukum keperdataan dan hukum 

publik. (2). Perlindungan anak bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam 

bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan. 

Bagi peneliti sendiri sekali lagi yang berperan utama dalam 

memberikan perlindungan bagi anak tentunya adalah Negara, pemerintah 

sebagai penanggungjawab utama, disamping orang tua dan masyarakat. Sebab 

berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pelindung rakyat yang wajib 

melindungi rakyatnya, terutama dalam hal ini tentunya adalah anak guna 

membentuk anak bangsa yang sebagimana yang dicita-citakan dalam konstitusi 

Negara.  

5. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak (selanjutnya akan disebut KHA), Konvensi hak anak 

disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun 

kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui 

Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan pekerja anak dari eksploitasi 

ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Disini 

berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil 

                                                             
34 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam 

rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya 

termasuk harminonisasi hukum nasional terhadap instrumen hukum 

internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh 

Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar 

konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut : yang pertama 

penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran 

serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin 

penghormatan terhadap hak-hak anak.
35

 Hak anak adalah sesuatu kehendak 

yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan 

oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.
36

 

Pada dasarnya Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan 

dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: (1) Hak untuk 

kelangsungan hidup, (2) Hak-hak untuk tumbuh kembang, (3) Hak-hak untuk 

dilindungi, dan (4) Hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut, 

terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan. 

                                                             
35 Mugiyati dan Sutriya, Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta : 2010, hlm. 17. 
36 Maulana Hasan Wadong, PengantarAdvokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta : 

2000, hlm. 28. 
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6. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan 

hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang 

disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 

2002 dan mengalami perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

35 tahun 2014. 

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak 

Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas. 

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut yaitu : 

a. Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung 

dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa 

pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1dan 2 

Konvensi Hak Anak, yakni : 

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak 

yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada 

dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk 

apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-

usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau 

tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau 

dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).  “Negara-negara 

peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin 

agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman 

yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang 

dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang 

sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).
37

 

                                                             
37 Supriyadi W. Eddyono, 2005, Pengantar Konvensi Hak Anak, Jakarta: ELSAM, Hal. 2. 
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b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Yaitu bahwa 

dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. 

Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi 

pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). 

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to 

life, survival and development). Yakni bahwa negara-negara peserta 

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan 

(Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan 

menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak (Pasal 6 ayat 2).
38

 

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the 

child). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-

hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap 

pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 

Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar 

anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak 

untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua 

hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai 

sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. 

Maka perlu Penulis pertegas bahwa dalam hal ini, Penulis berpendapat 

sebagaiamana konsep pembangunan anak dan perlindungan anak dalam rangka 
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untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik, maka 

perlakuan terhadap anak baik dalam proses pendidikan, pengajaran, maupun 

anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan nilai keadilan, 

menghilangkan rasa takut yang berdampak pada mental anak, sehingga anak 

benar-benar dapat dihargai, dan hormati kepentinganya. Untuk itu menjadi 

penting adanya perlindungan terhadap hak anak guna kepentingan terbaik baik 

anak, baik dalam ruang public, domestic, keluarga maupun masyarakat. 

E.  Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan 

1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap 

melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang 

sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang 

mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro 

Djojohadikusumo adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan 

golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga 

yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima 

bayaran/upah/gaji.
39

 

Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak definisi tenaga kerja adalah 

penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga 

kerja itu sedangkan orang-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan 

bukan sebagai tenaga kerja.  Adapun pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 

                                                             
39 Rizki Herdian Zenda Dan Suparno, 2017, Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan  Tenaga 

Kerja Di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi  & Bisnis, Volume 2, Nomor 1. Hal. 14 
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undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai 

berikut “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau 

kebutuhan masyarakat”.
40

 

Jadi dapat Penulis simpulkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja adalah 

semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja, termasuk yang 

menganggur meskipun mereka bersedia dan sanggup untuk bekerja dan yang 

menganggur karena terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. 

2. Hak-hak dan Kewajiban Tenaga kerja 

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang 

menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan 

minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan 

yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan 

kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik
41

. 

                                                             
40 Lihat Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal 

berikut :  

a. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan 

kompetensi 

b. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) 

pelatihan 

c. Pasal 31, jo; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan 

dan memperoleh penghasailan, baik di dalam maupun di luar negeri; 

d. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan 

kerja; 

e. Pasal 99 ayat (1), mumuat hak pekerja dan keluarganya untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); 

f. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau 

menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.
42

 

Berdasarkan muatan pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan 

tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja menurut Penulis 

mencakup hal-hal berikut: 

a. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha; 

b. keselamatan dan kesehatan kerja; 

c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat; dan 

d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga 

kerja 

3. Tenaga Kerja Anak 

Pada dasarnya anak tidak diperbolehkan untuk bekerja, karena masih 

dalam tahap proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tetapi ada beberapa 

faktor menyebabkan sehingga banyak anak yang masih bekerja. Diantaranya 

faktor ekonomi, social. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

                                                             
42 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 



 

 

39 
 

Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tenaga kerja anak yang secara 

subtansial dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kajian ini yakni meliputi: 

a. Pasal 68 dilarang mempekerjakan anak 

b. Pasal 69 syarat-syarat mempekerjakan anak 

c. Pasal 70 pekerjaan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau 

pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

d. Pasal 71 pekerjaan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. 

Sekali lagi dalam pandangan Penulis pada dasarnya pengaturan mengenai anak 

sebagai tenaga tenaga kerja dalam diatur mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 

Undang-Undang Tenaga Kerja. Ketentuan tersebut mengatur syarat-syarat utama 

dalam hubungan pekerjaan anak, sehingga mendukung dan menjadi bahan hukum 

dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian dalam memperkerjakan anak. 

disamping itu terdapat ketentuan yang mengatur pekerjaan yang dikategorikan 

sebagai upaya memberikan pendidikan dan mengembangkan minat dan bakat anak. 

sehingga cukup relevan dalam membahas mengenai pengaturan pekerja anak dan 

eksploitasi artis anak. 


