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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1  Latar Belakang 

Membicarakan perbuatan pidana tidak terlepas dengan akibat-akibat yang 

ditimbulkanya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun 

kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang 

ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah 

perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada yang berasumsi 

bahwa suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan 

masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-

benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. 

Di Indonesia dalam pembicaraan yang memasuki dunia gelap tanpa 

memperhatikan kaitannya dengan aspek kehidupan, banyak sebagian kalangan 

wanita yang melakukan praktek prostitusi. Prostitusi sebuah nama yang diberikan 

untuk suatu perbuatan yang didalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu 

peristiwa. Dimana prostitusi merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan 

telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku praktek prostitusi. 

Anak muda sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran dan 

kedudukan yang besar dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Generasi 

muda Indonesia sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia, mempunyai 

kewajiban untuk meneruskan cita–cita perjuangan bangsa, berperan aktif sebagai 

sumber insani pembangunan nasional dengan mengarahkan dirinya menjadi 

kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila.  

Dalam Era Globalisasi ini ternyata Kepolisian dihadapkan dengan 

permasalahan yang rumit, seperti praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur 18 tahun yang sering dianggap sebagai tindak kejahatan kekerasan 

terhadap anak. Praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 

tahun dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi mirip dengan kerja paksa dan 

perbudakan. 
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Bentuk – bentuk eksploitasi terhadap anak meliputi :1 

a. Pornografi anak, yaitu setiap represantasi dengan sarana apapun, 

pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam pelibatan seksual baik 

secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-

organ seksual anak untuk tujuan seksual. 

b. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan 

pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pelarangan prostitusi dapat secara langsung maupun tidak langsung. 

Langsung jika hukum melarang secara eksplisit praktek prostitusi dan 

memberikan sanksi hukum, baik bagi orang yang melayani, yang dilayani, atau 

keduanya. Tidak langsung, jika hukum membuat hampir tidak mungkin kegiatan 

prostitusi secara legal, namun tidak melarang secara eksplisit. Hukum tidak 

melarang praktek prostitusi, tetapi hukum melarang aktivitas-aktivitas yang 

tanpanya prostitusi tidak dapat dilakukan. 

Para pelaku prostitusi banyak berkembang dikalangan pelajar, khususnya 

bagi pelajar. Prostitusi sendiri memiliki arti yaitu penyerahan diri seorang wanita 

kepada banyak laki-laki secara umum dan laki-laki yang berhubungan dengan 

wanita yang menyerahkan diri membayar sejumlah uang atau barang (umumnya 

dengan uang).2 

Para pekerja seks komersial di bawah umur ini ada yang bekerja pada 

mucikari di rumah bordil. Jadi persebaran daerah prostitusi dibawah umur dan 

prostitusi pada umumnya kurang lebih sama. Persebaran prostitusi di bawah umur 

di Indonesia yang semakin banyak membuat pemerintah dan organisasi-organisasi 

swasta lainnya mengambil tindakan untuk menanggulanginya. 

Organisasi-organisasi pemerintah dan swasta memberikan kesempatan 

kepada para anak untuk masuk ke dalam pusat rehabilitasi yang mereka sediakan. 

Ditempat ini mereka akan diberikan semua kebutuhan mereka, seperti tempat 

tinggal dan pendidikan. 

Akibat dari adanya praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak membuat 

dampak terjadinya sebuah kekerasan seksual terhadap anak, kebanyakkan anak 

                                                             
1 R.valentina Sagala, Eksploitasi Seksual Komersial Anak , Jakarta, Potret Buram Masa 

Depan Bangsa, 2010, h. 2. 
2Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama Bandung, 2010, h. 363. 
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yang melakukan praktek prostitusi tersebut dikarenakan keadaan ekonomi yang 

memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut walaupun tanpa sepengetahuan 

dari kedua orang tua mereka. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya 

prostitusi adalah sebagai berikut:3 

a. Karena tekanan ekonomi, seseorang yang tanpa pekerjaan akan tidak 

mempunyai penghasilan, maka terpaksalah mereka menjual dirinya untuk 

memenuhi kehidupan mereka. 

b. Karena tidak puas dengan posisi anda, walaupaun sudah mempunyai 

pekerjaan akan tetapi tidak bisa membeli barang-barang mewah ataupun 

perpisahan. 

c. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi. 

d. Karena ada cacat dalam jiwanya. 

e. Karena tidak puas dengan kehidupan seks, sebab bersifat hypersexual. 

Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik mengakibatkan 

melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang 

dimanisfestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya 

kelompok-kelompok rawan atau marjinal. Misalnya eksploitasi anak di bawah 

umur 18 tahun sebagai pekerja seks di Indonesia, dimana menurut data 

DUSPATIN 2002 jumlah anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di 

bawah umur 18 tahun adalah 70.000 anak di seluruh Indonesia. Anak-anak yang 

terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks 

komersil terus meningkat. 

Dengan semakin banyaknya anak dibawah umur yang melakukan praktek 

prostitusi, maka perlindungan hukum terhadap anak harus ditegakkan karena 

praktek prostitusi menyebabkan pula terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat 

dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak 

bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.  

Oleh karena itu pengajuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak 

dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. 

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan 

                                                             
3Ibid., h. 355. 
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karena anak merupakan 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. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani 

dan sosial. 4 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 

perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang 

hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan, sedangkan perlindungan 

anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, 

kesehatan dan pendidikan.5 

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi 

dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya,. Berdasarkan konsep 

parents patriae, yaitu Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada 

anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka 

penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan 

demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai pancasila.6 

Dalam kaidahnya perlindungan anak diperlukan aturan hukum yang 

mengatur menyangkut ketentuan kepentingan anak yang diatur oleh ketentuan-

ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, biasa disebut dengan 

Hukum Perlindungan Anak. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang 

menjamin hak dan kewajiban anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum 

pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang 

menyangkut tentang anak.7 

Pemerintah juga bergerak dalam pemberantasan kasus prostitusi yang 

dilakukan anak dibawah umur. Pemerintah memberikan segala upaya 

perlindungan kepada anak dibawah umur yang bekerja sebagai pekerja seks 

dengan memberikan rehabilitasi kepada anak-anak tersebut secara intensif dan 

                                                             
4Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2014, h. 40. 
5Ibid., h. 41. 
6Ibid, h. 2. 
7Maidin Gultom, Op., cit, h. 52. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 
 

pendidikan yang lebih khusus serta dengan memperkenalkan bahaya ataupun 

dampak yang terjadi dan diterima bagi anak dibawah umur yang telah melakukan 

seks bebas sebagai pekerja seks komersial. Peran pemerintah dalam 

pemberantasan dan perlindungan sangat dibutuhkan bagi mereka-mereka pekerja 

seks dibawah umur. 

Seperti halnya yang terjadi di Jakarta belakangan ini, banyaknya kasus-

kasus pelacuran yang dilakukan anak dibawah umur menjadi sorotan public baik 

di Koran maupun media televisi. Kasus yang saya ambil adalah seorang anak yang 

masih duduk dibangku SMA kelas XI ini telah menjadi pekerja seks komersial, 

awal mula dia menjadi  pekerja seks tersebut dia dikenalkan oleh seorang 

mucikari lewat kakak kelasnya, karena merasa terhimpit kebutuhan ekonomi dan 

ingin bisa membeli barang-barang yang dia inginkan maka sang anak tersebut pun 

menerima tawaran itu. Setelah beberapa kali dia melakukan pekerjaan tersebut dia 

merasa sangat senang karena hasil yang dia dapatkan cukup banyak, akan tetapi 

dia bekerja sebagai pekerja seks tanpa sepengetahuan dari kedua orangtua nya. 

Sedangkan yang saat ini mengehebohkan daerah Jember adalah kasus 

prostitusi yang dilakukan oleh anak berumur 17 tahun dengan seorang Mucikari 

yang telah menjual dirinya. Anisa seorang pelajar yang mengenal Mucikari 

bernama Junaidi, menawarkan pekerjaan kepada dirinya sebagai pekerja seks 

komersial untuk melayani laki-laki. Junaidi menjanjikan kepada Anisa, bahwa 

dirinya akan dibayar sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sekali main 

(bersetubuh) dengan laki-laki, dan dari uang tersebut Junaidi meminta Rp20.000 

(dua puluh ribu rupiah) untuk dibagi bersama Syaiful. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh Anisa berlangsung dikamar hotel hingga 

suatu hari di Hotel Mutiara Garden saat Anisa melayani laki-laki datang seorang 

polisi Dwi Arik yang menyamar sebagai tamu hingga akhirnya mereka dibawa ke 

polres Jember. 

Kasus tersebutlah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut dari 

aspek kriminolgi serta aspek perlindungan yang diberikan oleh anak tersebut 

seperti apa. Berdasarkan penjelasan penulis tersebut hal ini yang membuat penulis 

memilih judul “PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PRAKTEK 

PROSTITUSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR” 
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I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah dikemukakan diatas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku prostitusi anak dibawah umur? 

b. Faktor-faktor apa saja yang membuat anak dibawah umur melakukan 

prostitusi?. 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan tersebut diatas, 

penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap praktek prostitusi yang dilakukan anak 

bawah umur dilihat dari segi pertanggungjawabannya dan penyelesaiannya, serta 

faktor-faktor yang membuat anak melakukan prostitusi. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.2  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang diberikan 

terhadap anak yang melakukan praktek prostitusi. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat anak melakukan 

prostitusi. 

 

I.4.3  Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademis hukum 

khususnya bagi seluruh masyrakat pada umumnya. 

2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, 

khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan 

hukum bagi anak yang melakukan praktek prostitusi. 
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b. Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual. 

I.5.1  Kerangka Teori 

Dalam hal teori, penulis menggunakan satu macam teori yaitu Perlindungan 

Hukum. Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada  

sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada 

pembukaan UUD 1945 disebutkan bawha tujuan didirikannya Negara ini antara 

lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Secara implicit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa  

didominasi konotasi anak karena mencerdaskan bangsa, khususnya, dilakukan 

melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi 

anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada 

bagian batang tubuh yang berbunyi “ fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh Negara”.8 

Berdasarkan Konvensi Hak Anak diadopsi dalam undan-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat “prinsip Umum Perlindungan 

Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan 

perlindungan anak: 

a. Prinsip Non Diskriminasi 

Artinya semua Hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus 

diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun. Prinsip ini 

dapat kita baca dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-Negara pihak 

menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan 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 
                                                             

8Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, Penerbit PT Gramedia pustaka utama ,Jakarta 2010,             
h. 42. 
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kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si 

anak sendiri ataupun dari orang tua walinya yang sah.9 “Ayat 2 : 

“Negara-Negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk 

menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman 

yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau 

keyakinan drai orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota 

keluarganya.10 

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak ( Best Interest of the Child). 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 KHA: “Dalam semua 

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga 

kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, 

lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang 

terbaik bagi anak adalah pertimbangan  utama. 

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan 

anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

menyangkut masa depan anak, bukan dnegan ukuran orang dewasa. Apa 

yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran 

kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan 

dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran 

masa depan anak. 

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right 

to Life, Survival and Development) 

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-

Negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat 

atas kehidupan. “Negara-Negara Pihak akan menjamin sampai batas 

maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.11 

  

                                                             
9Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konveksi Hak Anak, Pasal 2 

ayat 1, h. 12. 
10Ibid, h. 12. 
11Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak Pasal  6 

ayat 1,  h. 18. 
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d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak ( Respect for the Views of The 

Child) 

Prinsip ini mendasarkan ada bunyi Ayat 1 pasal12 KHA, bahwa: “ 

Negara-Negara Pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai 

pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan 

secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan 

tersebut akan dihargai sesuai denngan tingkat usia dan kematangan 

anak.” 

 

I.5.2  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, 

yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses 

penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam 

skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa 

definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.12 

b. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial.13 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan.14 

d. Hukum Perlindungnan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak 

tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban.15 

                                                             
12Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta, Gramedia, 2010, h. 74. 
13Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak, 

Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h. 40. 
14Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Citra Aditya, 2015, h. 31. 
15Arif Gosita, Op.Cit., h. 53. 
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e. Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen 

positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya 

(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).16 

f. Tindak Pidana Anak berarti suatu kejahatan atau pelanggaran hukum 

pidana yang dilakukan oleh anak-anak.17 

g. Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada 

dilingkungan Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukan kepada 

lingkungan badan peradilan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas 

pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan 

anak.18 

h. Prostitusi yaitu penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki 

secara umum dan laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang 

menyerahkan diri membayar sejumlah uang atau barang (umumnya 

dengan uang).19 

 

I.6  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secarasistematis, metodologis, dan 

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi 

terhadap data yang yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan 

data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka 

penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan 

penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan 

maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode 

yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
16Erdianto Effendi,  Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 

2011, h. 97. 
17Ibid., h. 102. 
18Agung Wahyono, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

1993, h. 14. 
19Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama Bandung, 2010, h. 363. 
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a. Metode Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis 

normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian 

ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. 

b. Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder 

dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Sumber Hukum Bahan Primer 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang 

Dasar 194, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

2) Sumber Hukum Bahan Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, 

majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi 

yang berkaitan dengan praktek prostitusi yang dilakukan anak bawah 

umur, pertanggung jawaban pidana, perlindungan hukum terhadap 

anak, perlindungan anak, pengadilan anak, dan kesejahteraan anak. 

3) Sumber Hukum Bahan Tersier. 

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan 

memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk 
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atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai prostitusi 

anak bawah umur, perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan 

anak, pengadilan anak, dan kesejahteraan anak. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika 

untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM  

Anak, prostitusi anak bawah umur, perlindungan hukum, perlindungan 

anak, tindak pidana anak, kesejahteraan anak. 

 

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI 

BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PRAKTEK 

PROSTITUSI  

 Dalam bab III ini terdiri tentang pertanggungjawaban pidana yang 

diberikan bagi anak dibawah umur dalam praktek prostitusi. 

 

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANPERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG 

MELAKUKAN PRAKTEK PROSTITUSI. 

Dalam bab IV ini menjelaskan serta menjawab rumusan masalah 

tentang pertanggungjawaban yang diberikan dan perlindungan hukum 

bagi anak dalam praktek prostitusi. 
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BAB V PENUTUP 

 Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk 

menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan 

mengenai pertanggungjawaban yang diberikan dan perlindungan 

hukum bagi anak dalam praktek prostitusi. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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