
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Prostitusi sendiri adalah suatu hal yang terdapat dari lama di muka bumi 

ini, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia prostitusi sendiri berawal pada jaman 

kerajaan dimana masyarakat pada jaman itu menggunakan wanita sebagai bagian 

dari kesenangan duniawi. Prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang 

belum bisa diberantas hingga akar-akarnya. Prostitusi atau pelacuran merupakan 

salah satu masalah sosial. Prostitusi dapat diartikan sebagai pelacuran, yang sejak 

dahulu selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Indonesia prostitusi 

masih dianggap hal yang tabu oleh masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia 

menganut agama dan kepercayaan yang melarang adanya prostitusi atau pelacuran. 

Sebagian golongan tertentu memandang bahwa pelaku dari kegiatan prostitusi 

adalah wanita yang tidak memiliki moral, tidak taat pada agama, tidak 

berkependidikan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) hanya 

mengatur mengenai hal yang terkait dengan prostitusi yaitu mengenai pelakunya 

yang disebut mucikari yang termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam 

dengan hukuman penjara kepada orang yang memperkerjakan atau dengan sengaja 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 

506 KUHP yang isinya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul yang 

menjadikannya sebagai pencarian, terdapat pula pasal lain dalam 
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KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang isinya, mengatur 

perdagangan anak laki-laki dan perempuan yang belum dewasa. 

Indonesia memiliki peraturan yang berlaku, kegiatan prostitusi bukan 

merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, karena KUHP hanya 

membahas mengenai perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dengan 

memberikan tempat/sarana untuk melakukan prostitusi dengan kata lain perbuatan 

dari seorang mucikari. Di dalam prostitusi online pun dapat melibatkan anak-anak 

di dalamnya. Adapun prostitusi anak di Indonesia prostitusi anak sendiri merupakan 

salah satu hal yang harus diangap serius dan harus degan cepat di selesaikan karena 

dampaknya yang luar biasa bagi masa depan anak tersebut. 

Perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam undang-undang yang 

mengatur tentang anak yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pasal 15 yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan 

dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenata, pelibatan dalam 

kerusuhan sosial,pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 

pelibatan dalam peperangan , dan kejahatan seksual”. 

Di indonesia sendiri pengertian anak menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yaitu anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. Dalam pencarian jati diri mental anak itu sangat berpengaruh. 

Mereka kadang mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang mereka 

hadapi dimana itu berpengaruh kepada tindakan dan perilaku dari anak tersebut 
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sehingga anak dapat melanggar hukum. Bahkan tidak sedikit dari tindakan tersebut 

akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat hukum. 

Berikut ini akan dikemukakan kasus mengenai mucikari yang masih di 

bawah umur, Contoh kasusnya yaitu Prostitusi online yang melibatkan anak di 

bawah umur yang di ungkapkan kapolresta padang menangkap tersangka mucikari 

di mana mucikari tersebut masih berusia anak- anak yaiu AP yang masih berusia 16 

tahun dan AS yang berusia 16 tahun. Sejauh ini ada dua perempuan yang sudah 

menjadi korban dari aktivitas hitam para tersangka ironisnya keduanya uga masih 

berusia di bawah umur. para tersangka terancam pidana paling lama sepuluh tahun 

penara atau setara denda maksimal 200 juta. 

Eksploitasi anak sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh siapapun, karena perbuatan ini memberikan dampak yang buruk bagi 

perkembangan anak, kelangsungan hidup anak dan melangar hak-hak anak. Dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

disebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual”. 

Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 

(selanjutnya disebut UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak 

berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. Anak-anak tersebut berusia 16 tahun. UU SPPA mengartikan anak di 



4 
 

 

 

 

 

 

bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 

tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga 

kategori yaitu Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 1 

angka 3 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) yang 

diatur dalam pasal 1 angka 4 UU SPPA, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana 

(Anak Saksi) yang diatur dalam pasal 1 angka 5 UU SPPA. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang diatur oleh penulis adalah, “Apakah BAP yang 

terkait dengan sanksi terhadap mucikari yang masih dibawah umur sudah tepat 

menurut UU Sistem Peradilan Anak”? 

1.3 Tujuan Penelitiam 

 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1.Tujuan Akademis 

Sebagai peryaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar 

sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

2. Tujuan Praktis 

 
A. Untuk mengetahui sanksi yang di berikan kepada mucikari anak 

sudah tepat berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak 

B. Untuk mengetahui dan memahami pasal-pasal UU SPPA yang 

relevan diterapkan pada kejahatan mucikari anak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukuman terhadap 

anak yang masih dibawah umur yang berlaku di Indonesia. 

2. Sebagai pengetahuan untuk akademisi yang akan menjadi penegak hukum di 

Indonesia. 

1.5 Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

yuridis normatif (Doctrinal). Yuridis normatif yang merupakan penelitian 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) 

dengan literatur-literatur hukum serta prinsip- prinsip yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

Statute Approach dan Doctrinal Approach. Statue Approach dilakukan memalui 

menelaah peraturan perundang-undangan, dan yang tersangkut dengan isu hukum 

yang sedang ditelaah. Atau mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan 

undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk 

memecahkan isu yang dihadapi 1.Doctrinal Approach sendiri merupakan 

 

 

 
 

1 Sari Mandiana, Hand out Penelitian Normatif/Doctrinal, UPHS, Surabaya, 2018, hlm.9 
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pendekatan yang dilakukan melalui melihat literatur, pendapat dan doktrin para 

sarjana di bidang ilmu hukum. 

1.5.3 Sumber Penelitian 

 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakkan menjadi sumber- 

sumber penelitian yang brupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

yang artinya memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. 2Bahan 

hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: 

A. Bahan Hukum Primer: 

 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

 

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 

 

B. Bahan Hukum Sekunder: 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan 

mengenai olahan pendapat atau doktrin para ahli. Bahan hukum sekunder 

ini meliputi: 

• Buku/literatur yang terkait permasalahan yang akan diteliti 

 

• Asas-asas Hukum Pidana 

 

• Prinsip-prinsip Hukum 
 

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm,180. 
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1.5.4 Langkah Penelitian 

 

A. Langkah Pengumpulan bahan hukum: 

 

Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan cara 

inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan 

bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang terkait dengan isu hukum 

yang dikemukakan. Kualifikasi adalah memilah-milah bahan hukum yang 

diperoleh melalui inventarisasi yang disesuaikan dengan bahan hukum untuk 

menjawabnya. Dan yang terakhir, sistematisasi adalah menyusun data yang telah 

diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya,sehingga pembahasan lebih 

mudah dipahami. 

B. Langkah Analisa: 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, oleh karena itu analisa 

yang digunakan adalah metode deduksi, artinya pola berfikir yang berawal dari hal- 

hal yang umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku umum 

seperti undang-undang, teori/doktrin, asas-asas yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang bersifat umum. Kemudian diterapkan pada masalah/kasus yang 

diteliti sehingga diperoleh jawaban yang khusus bagi permasalahan/kasus itu saja. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

 

Pertanggungjawaban sistematika sendiri dari penelitian ini terdiri Dari IV 

(empat) baba dan setiap bab di bagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
Pendahuluan merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar 

belakang.Sub bab pendahuluan terdiri atas latar belakang dan kemudia latar 

belakang masalah tersebut di lanjutkan dengan rumusan masalah. 

 

BAB II. TINJAUAN HUKUM TENTANG PROSTITUSI DI INDONESIA. 

 
 

Bab ini membahas tentang pengertian prostitusi dalam sub bab berikut: Bab 

II sub 1 membahas tentang pengertian prostitusi dan mucikari .Dalam sub ini 

membahas tentang pengertian mengenai dan prostitusi di Indonesia. Dan selanutnya 

II.2 sub 2 Kebiakan mengenai prostitusi anak menurut UU Peradilan anak dan UU 

Sistem peradilan Anak 

 

BAB III ANALISA TERHADAP SANKSI TERHADAP MUCIKARI YANG 

DI BAWAH UMUR 

 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dakwaan dalam kasus yang di 

teliti dalam sebab-sebab berikut bab 3.1 membahas tentang Kronologis kasus. Sub 

bab ini membahas kronologis kasus terhadap mucikari anak.dan selanjutnya bab3.2 

yang membahas Analisis sanksi yang didakwakan pada mucikari anak di bawah 

umur. sub bab ini akan membahas mengenai dakwaan terhadap mucikari dengan 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV PENUTUP 

 
 

Bab ini merupakan penutup penelitian yang berisi kesimpulan dan saran 

atas penelitian yang di lakukan. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas 

rumusan masalah yang di ungkapkan di atas sedangkan Saran adalah masukan yang 

berguna dan lebih baik kedepannya dalam menyelesaikan masalah, dan mengingat 

hukum yang bersifat prespektif 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


