BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini, media sosial merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari
setiap orang terutama di Indonesia. Mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan
masih banyak lagi. Saat ini bahkan televisi sudah mulai jarang diminati orang
dan anak-anak karena tergantikan oleh Youtube dengan menampilkan lebih
banyak pilihan hiburan mulai dari hiburan yang diperuntukkan untuk anak-anak
hingga orang dewasa. Sosial mediapun selain dapat digunakan sebagai media
komunikasi dan hiburan, tentunya dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan
seperti endorsement di Instagram, dan saat ini yang sedang banyak diminati ialah
mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari Youtube.
Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang
popular, dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video
secara gratis. Pada umumnya, youtube menawarkan layanan gratis untuk
menikmati dan mengakses video-video yang ada dalam youtube. Ini
berartisiapapun dapat mengakses video tanpa harus menjadi pelanggan atau
tanpa harus memiliki akun premium dan membayar sejumlah uang yang
ditentukan. Saat ini seperti yang sedang viral dimana youtube menawarkan bagi
siapapun yang mengunggah videonya ke youtube dan memenuhi persyaratan
seperti jumlah viewers atau penonton, subscribers maka akan diberikan upah
atau honorarium. Adapun yang harus dilakukan seseorang yang ingin mendapat
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penghasilan dari video yang diunggahnya di youtube adalah dengan bergabung
pada Youtube Partner Program (YPP). Jika ingin bergabung dengan YPP maka
videonya harus ditonton selama 4.000 (empat ribu) jam dalam 12 (dua belas)
bulan terakhir dan memiliki 1.000 (seribu) subscribers. Akun yang sudah
didaftarkan dapat dipasangi iklan dan dari iklan yang ditonton tersebut akan
mendapatkan uang dari youtube. Apabila akan mendaftar akun youtube ke YPP
maka yang mendaftar diharuskan memiliki 1 (satu) akun AdSense sebagai
bagian dari proses pengajuan tersebut yang dimana diperlukan untuk
menghubungkan akun Adsense dalam menerima pembayaran. Adapun
persyaratan usia bagi orang yang ingin memiliki akun AdSense ialah harus
berusia 18 (delapan belas) tahun keatas. Jika belum berusia 18 (delapan belas)
tahun maka dapat meminta orang tua atau wali untuk mendaftar ke AdSense
menggunakan akun google mereka dan apabila akun AdSense mereka disetujui
maka akan diserahkan semua pembayaran kepada orang tua/wali yang
bertanggung jawab atas situs tersebut.1
Pada akhir-akhir ini karena profesi sebagai youtuber semakin banyak
diminati bahkan termasuk anak-anak. Hal ini dikarenakan mudahnya
persyaratan yang harus dipenuhi walaupun usia anak yang mendaftar dibawah
18 (delapan belas) tahun seperti yang sudah tertulis di atas. Pada umumnya
channel youtube yang dipegang oleh anak-anak berisi kegiatan mereka seharihari atau biasa disebut dengan daily activity vlog atau berisi konten mengenai
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permainan seusianya yang sedang booming. Seperti yang sudah disebut di atas
bahwa untuk anak-anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun pembayaran akan
diberikan kepada orang tua/wali yang bertanggung jawab atas situs mereka.
Dimana uang tersebut pastinya dapat digunakan antara lain untuk membantu
biaya sekolah mereka sendiri atau membantu biaya kehidupan sehari-hari.
Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak)
menjelaskan terkait umur seseorang yang masih dikategorikan sebagai seorang
anak yang dimana menyatakan bahwa:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang
Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin
terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan
jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang
sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga
dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh
Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak”.
Berdasarkan penjelasan diatas berarti orang tua harus memberikan perlindungan
hak asasi Anak serta harus memenuhi kebutuhan sang anak dalam berbagai
bidang kehidupannya, baik itu biaya sekolah maupun biaya untuk kehidupan
sehari-hari mereka. Selain itu kewajiban orang tua juga diatur dalam Pasal 26
ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:
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“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak”.
Tujuan pembentukan UU Perlindungan anak ini terdapat dalam konsiderans UU
Perlindungan Anak yaitu:
a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan
tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang
merupakan hak asasi manusia;
b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus
sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan anak yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.
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Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.2
Keberadaan UU Perlindungan Anak berakibat anak memiliki hak
sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan
Anak dan juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan
Anak. Hak yang dimiliki seorang anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak
antara lain sebagaimana tertera dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak
yang menentukan hak anak sebagai berikut:
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya”.
Diatur pula pada Pasal 59 ayat 2 huruf d UU Perlindungan anak dimana
menyatakan bahwa Pemerintahan harus bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual. Dalam hal ini anak berprofesi sebagai seorang youtuber merupakan
tindakan pengeksploitasian anak dalam hal ekonomi. Menurut pendapat Hadi
Supeno yang mengatakan, “karena nilai anak adalah pada nilai ekonomi, anak
dianggap bermanfaat kalau memberikan sumbangan kepada keluarga".3

2
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.40
3
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h.23

6

Pengertian eksploitasi ekonomi sendiri dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 UU
Perlindungan Anak bahwa:
“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.”
Seperti yang sudah tercantum pada penjelasan umum UU Perlindungan Anak
bahwa yang wajib memberikan perlindungan kepada anak ialah Negara,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua agar anak
terhindar dari segala macam bentuk pengeksploitasian ekonomi.
Menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H mengenai perlindungan anak yang terjadi
di Indonesia ialah:
“Pada kenyataannya walaupun sudah diatur sedemikian rupa mengenai
perlindungan anak, masih banyak ditemui berbagai kasus pekerja anak,
yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai
insiden perlakuan salah pada anak yang mengakibatkan luka, keluhan, dan
cacat fisik serta moral-sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya”.4
Apabila perlindungan anak dalam hal pengeksploitasian secara ekonomi
dilanggar seseorang maka sesuai dengan Pasal 88 UU Perlindungan Anak
menyatakan bahwa:
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“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
mengenai perlindungan hukum yang diberikan, maka penulis mengambil judul
skripsi: “TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK YANG
BERPROFESI SEBAGAI YOUTUBER DARI UNDANG-UNDANG NO.
17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah “Apakah Orang Tua yang Melakukan Tindakan
Eksploitasi Pada Anak yang Berprofesi Sebagai Youtuber Dapat
Dikategorikan Melanggar UU Perlindungan Anak?”
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:
a. Tujuan Akademis
Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
b. Tujuan Praktis
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang profesi youtuber
dikalangan anak saat ini.

8

2. Untuk mengetahui dan memahami profesi youtuber yang dilakukan
anak didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:
1. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan
wawasan yang berupa tambahan bukti empiris bagi akademisi dan
penelitian lain terkait dengan perlindungan hukum terhadap eksploitasi
anak dalam hal ekonomi yang berprofesi sebagai youtuber.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran, bahan pertimbangan dan
masukan bagi orang tua agar dapat memahami konsep dari eksploitasi
anak sehingga dapat memahami profesi anak sebagai youtuber agar tidak
melanggar UU Perlindungan Anak.
1.5 Metoda Penelitian
A. Tipe Penelitian
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Yuridis Normatif
yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.5
B. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep
(Conceptual approach), pendekatan Undang-Undang (Statute approach),
serta pendekatan studi kasus (Case approach). Conceptual approach adalah
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pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang
didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang
diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti.6 Kemudian
Statute approach adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan
perundang-Undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.7 Dan yang terakhir pendekatan secara
Case approach merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang beredar di masyarakat.
Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah perlindungan anak yang
berprofesi sebagai Youtuber menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
C. Bahan / Sumber hukum
Bahan / slumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Bahan hukum primer, Indonesia menganut Civil Law System
dimana hukum positif seperti Peraturan Perundang-undangan yang
digunakan sebagai bahan hukum primer dimana merupakan bahan
hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini yakni :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

6
7

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 h.137
Ibid, h.96
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d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak
2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain
yurisprudensi dan asas-asas yang dapat ditemukan dalam literatur
tentang bentuk tindakan yang melanggar hak asasi terhadap anak
sehingga dapat dikategorikan sebagai pengeksploitasian.
D. Langkah Penelitian
a. Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi,
klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan
dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahanbahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis
rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut
disusun secara sistematis.
b. Analisis Atau Pembahasan
Mengingat tipe penilitan menggunakan yuridis normative maka,
langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal
ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari
pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan
pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban
khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis
digunakan beberapa penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan
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penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan
cara melihat/memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara
pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam
undang undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari Undangundang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik.
Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata
yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika
Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV
(empat) bab yang dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai
berikut:
BAB I. PENDAHULUAN. Merupakan awal dari penelitian ini dengan
mengemukakan latar belakang masalah; akhir-akhir ini maraknya youtubers
yang memiliki subscribers dan viewers cukup banyak. Tanpa disangka justru
youtubers tersebut masih berusia dibawah 18 tahun yang dikategorikan sebagai
anak.
BAB II. EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI
YOUTUBE. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Dalam sub bab 2.1 Pengertian
Anak Beserta Hak-hak Anak Menurut Hukum Positif. Bab ini mengemukakan
siapa yang dimaksud dengan anak yang memiliki karakteristik khusus yang
berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Oleh sebab itu, pemerintah
mengundangkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak dengan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UndangUndang tersebut meliputi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua,
masyarakat, pemerintah, dan negara yang diperkuat dengan sanksinya. Pada sub
bab 2.2 Eksploitasi Ekonomi Melalui Youtube. Pada sub bab ini mengemukakan
pengertian eksploitasi ekonomi yang difokuskan sebagai obyek penulisan skripsi
ini. Eksploitasi ekonomi memang meliputi banyak cara, namun akhir-akhir ini
marak dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui youtube. Sub bab ini
juga mengemukakan pengertian dan hakikat youtube serta perolehan
ekonomisnya.
BAB III. ANALISIS EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK
SEBAGAI YOUTUBER. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pada sub bab 3.1
Kronologis Kasus yang Melibatkan Anak Sebagai Youtuber. Pada sub bab ini
menguraikan secara sistematis terjadinya eksploitasi ekonomi dengan
menjadikan anak sebagai seorang youtuber, mengingat program youtube sangat
digemari jaman milenial ini. Pada sub bab 3.2 Akibat Hukum Terkait Eksploitasi
Ekonomi Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sub bab ini
menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang khusus diadakan dan wajib
dipatuhi bagi anak sebagai korban menurut hukum positif yang ada. Kewajiban
ini berkaitan pula pada sanksi hukumnya serta subyek hukumnya dimana sanksi
ini diterapkan.
BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan
adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas.
Saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus yang

13

sejenis dalam memberikan putusan / vonis yang sesuai. Mengingat ilmu hukum
bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para
penegak hukum.

