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ABSTRAK 

 

PROFIL ANAK YANG DILACURKAN PADA EKSPLOITASI SEKSUAL 

KOMERSIAL ANAK DI BANDAR LAMPUNG 

(Studi Kasus Pada Pasar Seni Enggal) 

 

Oleh 

 

MELIA MANDA SARI 

 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang 

terjadinya anak yang dilacurkan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui resiko pekerjaan yang dialami oleh anak yang dilacurkan melalui 

beberapa bentuk resiko, sedangkan tujuan yang terakhir untuk mengetahui 

aktivitas dalam keseharian dan harapan bagi masa depan anak yang dilacurkan. 

Metode yang digunkan adalah metode studi kasus, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khsususnya Sosiologi serta 

memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memberikan 

pengsuhan yang baik bagi anak-anaknya dalam sebuah kaluarga. Sedangkan 

manfaat praktisnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti 

dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan anak yang dilacurkan. 

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisis data untuk menggambarkan tentang suatu proses. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat latar belakang terjadinya anak 

yang dilacurkan, yaitu (1) faktor ekonomi keluarga, (2) faktor pendidikan orang 

tua, (3) faktor lingkungan keluarga, (4) faktor lingkungan sosial. Sedangkan pada 

bentuk-bentuk resiko pekerjaan terjadi dalam bentuk kekerasan yang dialami anak 

yang dilacurkan, yaitu (1) kekerasan psikis, (2) kekerasan fisik, (3) kekerasan 

seksual. Pada hasil tujuan penelitian yang terakhir aktivitas yang dilakukan anak 

yang dilacurkan masih menjalankan aktivitasnya sebagai pelajar dan 

menggunakan malam hari sebagai waktu untuk bekerja, dan pada harapan bagi 

masa depan ketiga anak yang dilacurkan mempunyai harapan untuk berubah dan 

meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK).  
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat pada umumnya. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil maupun 

spiritual. Tujuan dan hakekat pembangunan tersebut akan tercapai jika didukung 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya, tentunya dalam proses 

tersebut sangat diperlukan manusia yang berkualitas. Pembentukan kualitas 

manusia yang dicita-citakan tersebut harus dimulai pada usia anak-anak. 

 

Anak selain sebagai generasi penerus keluarga juga merupakan generasi penerus 

kehidupan bangsa yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan 

nasional kelak. Keberhasilan manusia Indonesia dalam pembangunan di masa  

yang akan datang sangat ditentukan oleh keberhasilan anak-anak saat ini, maka 

dari itu diperlukan perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak 

untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara mental, jasmani, rohani, 

maupun sosial. 

 

Keluarga sebagai unit sosial pertama dan terkecil memiliki peranan yang sangat 

penting untuk mendidik serta membina anak guna mensosialisasikan nilai kepada 



anak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut S. T Vembrianto (1993 : 

36-38) fungsi orang tua dalam keluarga erat kaitannya dengan penerapan fungsi-

fungsi keluarga, antara lain fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, 

fungsi rekreasi, fungsi afeksi maupun fungsi ekonomi. Pengukuhan atau 

pengabaian fungsi-fungsi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan peranan-

peranan keluarga secara kesatuan maupun secara individual oleh masing-masing 

anggota keluarga yang bersangkutan. Hal ini memberi pengaruh terhadap situasi 

atau suasana kehidupan keluarga yang akan melahirkan iklim tertentu dalam 

keluarga yang pada gilirannya merupakan kondisi bagi lahirnya tingkah laku 

orang-orang dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami bila situasi 

atau suasana kehidupan keluarga akan berdampak terhadap perkembangan anak 

yang sedang dalam masa pembekalan diri bagi kehidupannya kelak melalui 

penghayatannya terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Ramayulis ( Hendi Suhendi & Ramdani Wahyu 1991 : 18), 

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia 

sebagai makhluk sosial, karena sosialisasi dan perkembangan individu. 

 

Menurut Soerjono Soekamto (1992 : 23), sebagai unit pergaulan hidup terkecil 

dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu. Peranan-

peranan itu adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota keluarga, di 

mana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. 

2. Merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anggotanya. 



3. Menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. 

4. Merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni 

suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan 

nilai-nilai yang beralaku dalam masyarakat. 

 

Dalam BAB II Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

disebutkan : 

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, 

untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.  

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar. 

 

Orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap 

prilaku anak selama masa perkembangannya, agar anak tersebut memperoleh 

dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa pola pengasuhan anak dalam keluarga dapat memberikan 

kontribusi terhadap keberhasilan seorang anak, namun dapat pula memberikan 

kontribusi terhadap munculnya tindakan-tindakan  menyimpang  yang dialami 



anak sehingga ia tidak dapat memperoleh hak-hak selama masa 

perkembangannya.  

 

Pada kenyataannya saat ini di Indonesia tidak sedikit terjadinya pelanggaran 

terhadap hak-hak anak tersebut, salah satunya pelanggaran hak anak dalam bentuk 

eksploitasi seksual komersial anak. Meluasnya industri seks di beberapa negara, 

termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dieksploitasi untuk 

menjadi pekerja seks komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan 

penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, 

barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-

orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak 

tersebut.  

 

Eksploitasi dilakukan karena pekerja anak dianggap dapat bekerja tanpa 

menimbulkan masalah, menerima sedikit upah tanpa protes, mudah diatur dan 

penurut. Karena itu, Best memandang eksploitasi sebagai pengambilan 

keuntungan secara tidak adil oleh satu pihak kepada pihak lain. 

(http://www.digilib.ui.ac.id, diakses tanggal 3/6/2009, pukul 13.34). 

 

Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan merupakan salah satu dari bentuk-

bentuk eksploitasi seksual komersial anak dan merupakan suatu  pekerjaan 

terburuk bagi anak karena merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. 

Departemen Sosial memberikan estimasi bahwa jumlah prostitusi anak yang 

berusia 15-18 tahun sebanyak 60% dari 71.281 Pekerja Seks Komersial (PSK) 

yang terdaftar di Jakarta, (Sri Wahyuningsih dalam Dep.Sos, 2004). 

http://www.digilib.ui.ac.id/


 

Terjerumusnya anak dalam dunia prostitusi bukanlah pilihan dalam hidupnya 

yang harus ia jalani, banyak alasan yang menyebabkan anak bisa masuk dalam 

dunia prostitusi, Menurut Saparti (1997 : 392), keadaan sosial ekonomi keluarga 

yang begitu menghimpit atau kondisi kemiskinan keluarga dapat menjadi salah 

satu faktor terjerumusnya seorang anak dalam dunia prostitusi 

(http://www.global-in-arm.com) diakses pada tanggal 26-8-2009. Kemudian 

Angsana, 1995 (dalam Penelitian Partisipan Anak Yang Dilacurkan di Surakarta 

dan Indramayu) mengungkapkan, suasana ketidakharmonisan dalam keluarga dan 

juga faktor pengaruh yang diberikan oleh teman dalam pergaulan sehari-hari anak 

dapat menjadi salah satu faktor penyebab remaja memasuki dunia prostitusi. 

Namun apapun alasannya karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan oleh anak 

yang dilacurkan ini menjadi pekerjaan yang beresiko tinggi.  

 

Dalam melakukan pekerjaannya mereka harus berganti-ganti pasangan dan 

melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Di antara konsumen yang 

datang dan pergi itu tentunya juga terdapat berbagai karakter manusia yang harus 

dihadapi, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang sehat, ada pula yang 

berpenyakit menular, ada yang jujur, dan ada juga yang sampai tega menipu 

pakerja seks komersial anak. Dari konsumen yang banyak dan beragam itulah, 

resiko yang harus dihadapi dari anak yang dilacurkan banyak dan beragam, dari 

konsumen yang menipu mungkin saja anak tersebut tidak dibayar setelah 

konsumen tersebut melakukan aktivitas seksual. Apabila tidak menggunakan alat 

kontrasepsi, pekerja seks komersial anak juga beresiko mangalami kehamilan 

yang tidak diinginkan, selain itu posisi tawar yang lemah dari pekerja seks 

http://www.global-in-arm.com/


komersial anak juga membuat mereka sering tidak berhasil membujuk konsumen 

untuk menggunakan proteksi/alat pengaman, akibatnya dari konsumen yang 

mengidap penyakit menular seksual (PMS), atau bahkan HIV/AIDS dapat 

menularkan penyakitnya kepada anak tersebut karena tidak mampu melindungi 

tubuhnya, jenis penyakit menular seksual ini sendiri membawa pengaruh besar 

karena dapat menimbulkan kematian apabila tidak ditangani secara serius. Selain 

itu anak yang dilacurkan tak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, 

perlakuan tidak wajar itu pada umumnya diberikan oleh orang dewasa yang dapat 

berasal dari semua alur kehidupan dan latar belakang sosial. Hal ini terjadi akibat 

lemahnya posisi anak yang sering dianggap sebagai obyek, perlakuan yang tidak 

wajar tersebut biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan 

psikologis maupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pengguna jasa 

anak. Menurut Tommy Awuy, 1999 (dalam SN. Laila dan Yuni Satia Rahayu, 

2004: 1) menerangkan bahwa kekuasaan ada ditangan laki-laki. Hal ini membuat 

laki-laki menjadi makhluk yang aktif (subyek) sementara perempuan menjadi 

pasif (obyek) dari kekuasaan (subordinat).   

 

Pekerja seks komersial tidak dipandang sebagai pekerjaan yang terhormat dalam 

masyarakat, apalagi bila pekerjaan ini dijalani oleh seorang anak yang masih 

berusia dibawah 18 tahun, dalam masyarakat sendiri terdapat dua pandangan 

dalam menyikapi masalah prostitusi anak. Di satu pihak permintaan terhadap 

pekerja seks anak tetap tinggi dan banyak pria dewasa yang bersedia membayar 

pekerja seks anak lebih mahal dibanding yang sudah berumur. Menurut Suyanto 

dan Hariadi (2002:62), bagi para perantara atau biasa disebut dengan mucikari ada 

beberapa poin kelebihan yang dimiliki oleh pelacur belia, di antaranya pelacur 



belia relatif disukai oleh para tamu dan mempunyai prospek lebih lama untuk 

dipekerjakan sebelum usia 30an tahun, serta dapat mengangkat citra wismanya 

agar menjadi semakin terkenal. Namun di pihak lain walaupun saat ini sebagian 

kecil masyarakat sudah melihat pekerja seks komersial anak sebagai korban dan 

berusaha untuk menawarkan program-program pengentasan untuk menolong 

mereka, sebagian besar lain dari masyarakat ini masih terus mengutuk dan 

mengucilkan pekerja seks komersial anak, bahkan menganggap mereka sebagai 

sampah masyarakat yang tidak harus ditolong, sehingga ketika pekerja seks 

komersial anak ini ingin beralih pekerjaan ke bidang lain yang lebih dianggap 

bermartabat oleh lingkungannya, masyarakat tidak begitu saja menerima mereka. 

Hal ini mengakibatkan anak yang dilacurkan mengalami kesulitan untuk beralih 

profesi ke bidang lain.    

 

Sudah tentu tidak dapat dipungkiri lagi masuknya seorang anak ke dalam dunia 

prostitusi sangat membahayakan anak untuk menikmati masa remaja mereka dan 

kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan 

tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup, bahkan 

mengancam nyawa jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan 

fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraannya, dan bukan 

tidak mungkin juga akan mengakibatkan hilangnya generasi sumber daya alam 

yang berkualitas bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan cita-cita bangsa yang 

akan datang.  

 

Anak-anak yang dilacurkan ini ternyata telah cukup menggejala di berbagai kota-

kota besar di Indonesia dan  merupakan masalah yang sampai pada hari ini belum 



dapat terpecahkan, masalah ini cukup memprihatinkan karena korbannya adalah 

penduduk yang dari sudut kematangan seksualnya belum dewasa, beberapa anak 

yang menjadi korban prostitusi, khususnya di beberapa daerah di Lampung 

dengan lokasi kerja mereka yang tersebar, mulai dari Pasar Seni Enggal, lokalisasi 

pantai harapan, eks-lokalisasi jalan baru, lokalisasi liar jalan Yos Sudarso (kafe, 

diskotik, salon spa dan panti pijit), dan hotel-hotel kelas mawar. 

 

Table 1. Data Anak Yang Dilacurkan di Wilayah Bandar Lampung 

No Nama  Usia Jenis Kelamin Status 

1 Na 16 Tahun Perempuan Pelajar 

2 Ri 17 Tahun Perempuan Pelajar 

3 On 17 Tahun Perempuan Pelajar 

4 Wia 18 Tahun Perempuan Pelajar 

5 Sr 18 Tahun Perempuan Pelajar 

6 Vn 16 Tahun Perempuan Pelajar 

7 Yl 15 Tahun Perempuan Pelajar 

Sumber Data: Lembaga Advokasi Anak (LAdA), Tahun 2009. 

 

Dari data yang diperoleh peneliti diatas, nampak bahwa masalah anak yang 

menjadi korban prostitusi merupakan fenomena nyata yang terbentang di mata 

kita. Kehadirannya justru dianggap sebagai masalah yang harus diberantas, tanpa 

memberi solusi yang jelas untuk menanganinya. Masyarakat tidak menyadari 

bahwa sebenarnya hal itu merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Oleh 

karena itu perlu adanya kajian mengenai anak yang diprostitusikan, melalui 

penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan 



sehari-hari anak yang dilacurkan secara keseluruhan, dan diharapkan dapat 

membantu agar menemukan jalan keluar untuk mengurangi angka terjadinya anak 

yang dilacurkan tidak semakin marak. karena tidak dapat dipungkiri bekerja pada 

bidang prostitusi sangat mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan 

anak-anak kelak. 

B. Rumusan Masalah 

 

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan 

masalah yang diperoleh adalah : 

 

1. Apakah yang menjadi latar belakang terjadinya anak yang dilacurkan di 

Bandar Lampung ? 

2. Apa sajakah bentuk-bentuk resiko pekerjaan yang dihadapi pada anak yang 

dilacurkan di Bandar Lampung ? 

3. Aktivitas dan harapan apa sajakah yang dimiliki anak yang dilacurkan di 

Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui yang menjadi latar belakang terjadinya anak yang 

dilacurkan di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk resiko pekerjaan yang dihadapi pada anak 

yang dilacurkan di Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui Aktivitas dan harapan yang dimiliki anak yang dilacurkan 

di Bandar Lampung. 



 

D. Kegunaan Penelitian  

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Secara Teoritis: 

a) Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya, mengenai  

gambaran situasi dan kondisi kehidupan dari anak yang dilacurkan yang 

dieksploitasi dan dikomersialisasikan, yang diharapkan dapat berguna 

sebagai pengembang ilmu pengetahuan, ksususnya Sosiologi. 

b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memberikan 

pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya sehingga kelak dapat menjadi 

anak-anak yang berguna bagi orang tua khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta remaja sebagai penerus bangsa agar dapat menjadi sumber 

daya manusia yang berguna bagi bangsa. 

 

2. Secara Praktis 

 

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian dalam 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial 

anak (ESKA) 

 

 

 



 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Konsep  Profil 

 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 702) Profil diartikan sebagai 

tampang muka yang lazim digunakan untuk mengetahui secara lengkap mengenai 

suatu benda atau objek tertentu. Selain itu juga profil lazim dikaitkan dengan 

upaya memahami suatu kelompok masyarakat melalui penggambaran secara rinci 

terhadap aspek-aspek kehidupan yang ada didalamnya. 

 

Menurut Gorys Keraf (Soekanto, 1983 : 143) Profil berasal dari pro dan filo. Pro 

yang berarti muka atau kemuka, sedangkan filo adalah garis atau benang. Lebih 

lanjut Keraf berpendapat bahwa profil adalah sebuah sketsa kerakter yang disusun 

sedemikian rupa untuk mengembangkan kehidupan seorang tokoh. 

 

Selain itu dalam Kamus Sosiologi (Soerjono Soekanto, 1993 : 397) dikatakan 

bahwa profil berarti penyajian terhadap tahap-tahap tertentu. Tentang suatu 

dengan perangkat karakteristik tertentu pula.  

 

Beradasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa profil 

merupakan suatu gambaran keadaan suatu objek yang tampak akan memunculkan 

karakteristik sehingga membuat orang lain paham akan objek tertentu. Dalam hal 



ini profil yang dimaksud adalah gambaran kehidupan anak yang dilacurkan pada 

eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). 

 

B. Konsep Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 

 

Eksplotasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan praktek-praktek kriminal 

yang dapat merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. 

ECPAT Internasional 2001 (dalam eksploitasi seksual komersial anak di 

Indonesia, 2008:5), mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) 

sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran 

tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan 

kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya anak 

diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini merupakan perwujudan 

dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak, sebab tak jarang anak-

anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma. 

 

ECPAT 2008 (dalam eksploitasi seksual komersial anak, 2008:6), mendefinisikan 

5 bentuk pada Eksplotasi Seksual Komersial pada Anak (ESKA), yaitu : 

1. Prostitusi anak atau pelacuran anak, terjadi ketika seseorang mengambil 

keuntungan dari sebuah transaksi di mana seorang anak disediakan untuk 

tujuan-tujuan seksual. 

2. Pornografi anak, yakni  pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang 

melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau menampilkan 

bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. 



3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual, yakni proses perekrutan, pemindah 

tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksplotasi 

seksual. 

4. Wisata seks anak, yakni Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang 

dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke 

tempat yang lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan 

anak-anak. 

5. Perkawinan anak atau pernikahan dini, yakni pernikahan dengan anak 

dibawah umur 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA, 

sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek 

seks untuk menghasilkan uang atau imbalan lainnya. 

 

Dari adanya bentuk-bentuk ESKA di atas maka pada penelitian ini, peneliti 

memfokuskan salah satu dari bentuk-bentuk tersebut yaitu meneliti prostitusi anak 

atau anak yang dilacurkan. 

 

C.  Konsep Anak 

 

Anak memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena anak merupakan 

generasi penerus bangsa yang dapat melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia kelak. 

Dalam kamus Antropologi pengertian anak adalah individu yang dilahirkan oleh 

wanita yang berkedudukan sebagai ibunya. Juga dipakai dalam arti makhluk 

manusia yang hidupnya masih bergantung pada ibu dan ayahnya atau orang tua 

lain yang belum diresmikan menjadi orang yang sudah bertanggung jawab sendiri 

atas hidupnya (Ariyono Suyono 1985 : 21). 



 

Sedangkan menurut M. Dalyono (1997 : 173-174): 

1. Hakekat anak : anak bukan manusia dalam bentuk kecil atau seorang dewasa 

minus beberapa hal yang  belum dimiliki. Anak adalah seorang yang berada 

pada sesuatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk 

menjadi orang dewasa. 

2. Kebutuhan pokok anak : tiap anak membutuhkan hal-hal tertentu dan apabila 

kebutuhan itu tidak dipenuhi anak tersebut akan mengalami masalah-masalah 

tertentu. Kebutuhan pokok dapat dibagi menjadi tiga aspek atau jenis, yaitu : 

kebutuhan jasmani, kebutuhan kejiwaan, dan kebutuhan rohani. 

3. Langkah-langkah perkembangan : perkembangan anak meliputi segi-segi 

jasmani, jiwa, dan rohani. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan yang mengambil peranan besar dalam membentuk watak anak. 

 

Dalam membicarakan pengertian anak tidak akan terlepas dari penentuan batas 

umur seseorang yang masih dapat dikategorikan sebagai anak. Berikut pengertian 

anak berdasarkan pengkategorian umur : 

1. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 50 ayat 1, anak adalah orang yang 

belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah dan berada pada 

status perkawinan. 

2. Berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berumur 0-21 tahun dan belum 

pernah menikah. Jadi, anak sudah dilindungi sejak masih dalam kandungan. 



3. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 Tentang Peradilan menyebutkan 

pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

usia dua belas tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 

menikah. 

4. Pasal 33 KUHP ayat 1, menyatakan bahwa anak adalah yang berada dalam 

usia dibawah 21 tahun dan belum menikah.  

 

Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan 

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan (Hadi S. Tunggal 

SH, 2003 : 5) 

 

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai 

dengan pasal 66 tercantum hak asasi anak sebagai berikut : 

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

dan Negara. 

2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas sesuatu nama dan status 

kewarganegaraan. 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah 

bimbingan orang tua atau wali. 

4. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dan dirawat, dididik, 

diarahkan, serta dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya. 

5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 

bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 



pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua dan walinya ataupun 

fihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 

6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat 

kecerdasannya. 

7. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul, berteman, dan berinteraksi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 

8. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan jasmani 

sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 

9. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala macam 

kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan 

dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, 

kehidupan sosial, dan mental spiritual. 

 

Kemudian, selain memiliki hak, anak tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban 

yang harus mereka lakukan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pada pasal 19 telah tercantum kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan 

oleh setiap anak pada umumnya, yaitu: 

1. Menghormati orang tua, wali dan guru 

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 

3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia 

 



Berdasarkan pengertian anak di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan, serta belum pernah menikah yang mendapatkan perlindungan dan 

berada pada status perkawinan. 

 

Maka konsep anak yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan pada UU No. 

23 Tahun Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.   

 

E.  Konsep  Prostitusi atau Pelacuran 

 

1. Tinjauan Tentang Prostitusi atau Pelacuran 

 

Menurut Commenge dalam Tjahjo Purnomo (1985 : 10) prostitusi atau pelacuran 

adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, 

yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada 

wanita tersebut. 

 

Kartini Kartono (1992 : 207) mendefinisikan prostitusi atau pelacuran merupakan 

peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan 

kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan 

pembayaran. 

 

Soerjono Soekanto (1990 : 374) mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan 

suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-

perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. 



Iwan Bloch dalam Tjahjo Purnomo (1985 : 10) mendefinisikan prostitusi atau 

pelacuaran sebagai : “Bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan 

pola tertentu, yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan 

pembayaran, baik untuk persebadanan maupun untuk kegiatan seks lainnya yang 

memberi kepuasan yang diinginkan oleh pihak tertentu”. 

 

W.A. Bonger dalam Tjahjo Purnomo (1985 : 10) mengatakan bahwa prostitusi 

adalah gejala kemasyarakatan dengan wanita menjual diri melakukan perbuatan-

perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan beberapa hal yaitu : 

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi 

impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk 

pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang disertai 

eksploitasi dan komersialisasi, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. 

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan 

memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang banyak 

untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. 

3. Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan menyerahkan 

badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. 

 

2. Tinjauan Tentang Kategori Prostitusi atau Pelacuran 

 

Menurut Kartini Kartono (1992 : 209) ada beberapa orang yang termasuk dalam 

kategori pelacuran atau prostitusi yaitu : 



1. Penggundikan yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap atau perempuan 

piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan. 

2. Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan 

hubungan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu 

kosong bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain.  

3. Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang 

menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui 

saluran-saluran tertentu. 

4. Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar 

dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung. 

5. Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, 

putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik 

dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual. 

6. Gadis-gadis taxi, yaitu wanita-wanita ataupun gadis-gadis panggilan yang 

ditawar-tawarkan dan dibawa ketempat-tempat hiburan dengan taxi-taxi 

tersebut. 

7. Hostes atau pramuria yaitu wanita-wanita yang menyemarakkan kehidupan 

malam dalam nightclub. Yang pada intinya profesi hostess merupakan bentuk 

pelacuran halus. 

8. Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga 

atau dilakukan dengan banyak laki-laki. 

 

3. Tinjauan Tentang Bentuk-bentuk Prostitusi atau Pelacuran 

 

Menurut Kartini Kartono (1992 : 240), bentuk-bentuk prostitusi ada dua yaitu : 



1. Prostitusi yang terdaftar (legal) yaitu pelaku dalam prostitusi ini diawasi oleh 

bagian vice control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan 

departemen sosial dan kesehatan. Pada umumnya mereka (pelacur) dilokalisir 

dalam suatu daerah tertentu, kemudian penghuninya secara periodik harus 

memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan 

suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. 

2. Prostitusi tidak terdaftar (illegal), yaitu orang-orang yang melakukan 

prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun 

dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnyapun tidak 

tertentu, sehingga kesehatannya sangat diragukan karena belum tentu mereka 

mau memeriksa kesehatan pada dokter. 

 

E.  Konsep Anak Yang Dilacurkan  

 

 

Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan merupakan tindakan mendapatkan atau 

menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang 

lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya (Farid, 1999).  

(http://www.ecenterconsultant.com, diakses tanggal 20/6/2009, pukul 19.40). 

 

Dalam buku Penelitian Partisipan Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan 

Indramayu, 2004:9, mendefinisi anak yang dilacurkan yaitu anak-anak baik laki-

laki maupun perempuan, yang terlibat dalam pelacuran, dan dengan sengaja 

dipilih untuk menekankan kondisi legal di mana seorang anak sebagai lawan 

orang dewasa, dipandang oleh hukum sebagai yang tidak mampu membuat pilihan 

berdasarkan informasi yang diperolehnya, tentang apakah mau bekerja sebagai 

pelacur atau tidak. Oleh karena itu, anak dianggap sebagi korban pelacuran.  



 

Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah 

transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. 

Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur 

atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi yang 

bernegoisasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut terlibat dalam 

pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-

kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan 

untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk 

membeli barang-barang konsumtif. Semua ini dapat terjadi di berbagai tempat 

yang berbeda-beda seperti lokalisasi, bar, klub, rumah, hotel atau jalanan (ECPAT 

Internasionals, 2006:5). 

 

F. Faktor Pendorong Timbulnya Anak yang Dilacurkan pada ESKA 

 

1. Keadaan Ekonomi 

 

Menurut M. Dalyono (1997 : 240-241) keadaan ekonomi digolongkan dalam : 

a. Keadaan yang kurang/miskin 

         Keadaan dimana tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan (kebutuhan    

primer) dan hidupnya serba kekurangan. 

b. Ekonomi yang berlebihan (kaya) 

         Keadaan dimana tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi tetapi 

kebutuhan sekunder terkadang juga terpenuhi.  

 



Apabila memahami tentang ekonomi dalam stratifikasi sosial, berarti 

membedakan diri kita dengan orang lain menurut aspek ekonomi, seperti dari 

faktor pendapatan, kekayaan yang dimiliki, jenis pekerjaan dan pendidikan yang 

dimiliki.  

 

Menurut Anwar (1999 : 23-25), berdasarkan keriteria ekonomi, sistem lapisan 

sosial masyarakat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

a. Lapisan masyarakat ekonomi atas, yang ditempuh oleh : 

- Warga masyarakat berpendapatan tinggi, orang-orang kaya, pekerjaan 

terhormat seperti para pejabat tinggi pemerintahan, direktur bank, para 

pengusaha besar. 

- Tingkat pendidikan tinggi seperti masyarakat lulusan perguruan tinggi dan 

bergelar Ir, dr, Dr, atau Profesor. 

b.      Lapisan masyarakat ekonomi menengah, yang ditempuh oleh : 

- Warga masyarakat yang berpenghasilan menengah, orang-orang yang 

berkecukupan, seperti para pejabat pemerintah tingkat menengah, 

pengusaha menegah, pegawai negeri tingkat menengah, para pedagang 

menengah, dan sebagainya. 

- Tingkat pendidikan menengah, seperti masyarakat yang telah 

menyelesaikan SLTP dan SLTA. 

c.     Lapisan masyarakat bawah, yang ditempati oleh : 



 - Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, orang-orang miskin, seperti 

pekerja kasar, buruh tani, pegawai negeri tingkat bawah, pedagang kecil, 

buruh pabrik dan sejenisnya. 

- Tingkat pendidikannya pun rendah, seperti warga masyarakat yang tidak 

selesai SD, lulusan SD, atau mereka yang tidak pernah sekolah. 

 

2. Pendidikan 

 

Pengertian pendidikan berasal dari kata “didik” mendapat awalan “me” sehingga 

menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara 

dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1991 : 232), ialah proses merubah sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. 

 

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah 

proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman dan cara laku yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi 

pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang 

dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dan menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. 

Pendidikan dapat berlangsung secara formal dan non formal di samping secara 

formal seperti di sekolah, madrasah, dan instansi-instansi lainnya. Bahkan 



menurut definisi di atas pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara mengajar 

dirinya sendiri (M. Dalyono, 1997 : 4-6). 

 

3. Keluarga 

 

Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, 

istri dan jika ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan. (Ahmad, Abu. 

1999:242). 

 

Keluarga terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial 

yang lebih besar (William J. Goode, 1991:4). 

 

Lembaga keluarga mempunyai fungsi mempertahankan kelangsungan hidup 

masyarakat seperti melanjutkan keturunan atau reproduksi, afeksi dan sosialisasi. 

Selain itu juga keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang paling dasar dan 

terkecil dalam masyarakat. Keluarga dapat hanya terdiri atas dua orang yaitu 

suami dan istri atau ditambah dengan hadirnya anak-anak, baik yang dilahirkan 

maupun yang diadopsi (Drs. Taufik Rahman Dhohiri, 2007 :43). 

 

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya 

memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam 

kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi fungsi keluarga adalah suatu 

pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. (Abu 

Ahmadi, 1991 : 88). 

Menurut Drs. Taufik Rahman Dhohiri, mengemukakan beberapa fungsi dari 

lembaga keluarga sebagai berikut, yaitu: 



1. Fungsi Afeksi 

Sebagai makhluk yang tidak saja biologis tetapi juga psikologis dan sosial, 

manusia mempunyai jenis kebutuhan akan afeksi atau kasih sayang. 

Kebutuhan ini berkaitan dengan perasaan atau emosinya. Sehubungan dengan 

ini keluarga merupakan salah satu lembaga penting yang dapat memenuhi 

kebutuhan para anggotanya dalam hal afeksi atau kasih sayang.  

2. Fungsi Sosialisasi 

Yaitu menunjukkan pada peranan institusi keluarga dalam membentuk 

kepribadian anak, melalui interaksi dalam keluarga di mana anak mempelajari 

pola tingkah laku, sikap keyakinan dan nilai-nilai dalam masyarakat agar 

dapat berpartisipasi secara efektif dan konstruktif dalam kehidupan 

masyarakat. 

3. Fungsi Pendidikan 

Yaitu fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anggota 

keluarganya. 

4. Fungsi Rekreasi 

Yaitu fungsi keluarga dalam menciptakan suasana yang santai, tentram, 

menghibur serta bermanfaat bagi anak-anaknya guna memberikan perasaan 

bebas dan terlepas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. 

5. Fungsi Proteksi 

Yaitu fungsi keluaga dalam memberikan perlindungan baik fisik maupun 

sosial kepada anak-anaknya agar mereka dapat melaksanakan aktifitas sehari-



hari dengan perasaan terlindungi dengan perkataan lain anak-anak akan 

merasa aman. 

6. Fungsi Ekonomi 

Yaitu fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan keuangan anggota 

keluarganya. 

7. Fungsi melanjutkan keturunan atau reproduksi 

Keluarga merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup manusia, melalui fungsi reproduksi. 

Dalam suatu masyarakat yang beradab, keluarga merupakan satu-satunya 

wahana untuk maksud ini. 

8. Fungsi Penentuan Status 

Yaitu fungsi keluarga agar mampu menentukan status bagi anak-anaknya. 

 

4. Lingkungan Sosial 

 

Lingkungan sosial adalah semua orang/manusia lain yang mempengaruhi kita, 

pengaruh lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada yang 

tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari 

dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, 

kawan-kawan sepekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan cara tidak langsung dapat 

melalui radio dan televisi, dengan membaca buku-buku dan majalah, surat-surat 

kabar, dan dengan berbagai cara yang lainnya. 

 



Masing-masing dari kita, terutama dalam hal kepribadian kita adalah hasil dari 

interakasi gen-gen dan lingkungan sosial, karena interaksi ini maka tiap orang 

adalah unik, tiap orang memiliki kepribadian sendiri-sendiri yang berbeda-beda 

satu sama lain. Jika kita hubungkan antara pembawaan/keturunan dan lingkungan 

dalam hal pengaruhnya terhadap perkembangan manusia, dapat dikatakan sebagai 

berikut, sifat-sifat dan watak kita adalah hasil dari interaksi antara pembawaan 

dan lingkungan. Dalam hal ini pengertian harus ditekankan pada kata interaksi-

interaksi antara keduanya akan menentukan bagaimana hasil/keadaan 

perkembangan aspek-aspek tertentu dari manusia (M. Dalyono, 1997 : 137-134)  

G. Bentuk-Bentuk Resiko Pekerjaan Pada Anak yang Dilacurkan 

Kehidupan malam anak-anak yang dilacurkan memiliki peluang dampak yang 

mengancam keselamatan yang tidak disadari oleh mereka sendiri. Dampak anak 

yang dilacurkan dapat  berupa bentuk : 

 

1. Kekerasan 

a. Kekerasan mental yang dapat juga disebut dengan kekerasan non fisik. Jenis 

kekerasan ini lebih terkait dengan masalah psikologis yang dapat 

mempengaruhi emosional serta perendahan harga diri anak yang dilacurkan. 

b. Kekerasan fisik yang merupakan suatu tindakan kekerasan yang 

mengakibatkan cedera / luka pada tubuh anak yang dilacurkan, seperti: 

tindakan memukul, menampar, dan menjambak. 

c. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan 

pelecehan seksual tanpa persetujuan korban seperti: memaksa pasangan 



untuk melakukan tindakan seksual yang menjijikkan, dan memaksa 

pasangan untuk melakukan hubungan seksual. 

 

2. Kesehatan 

 

Masalah kesehatan pada anak-anak yang dilacurkan secara umum sangat rawan, 

baik yang berkaitan dengan kesehatan fisik maupun mental. Beberapa bentuk 

masalah kesehatan fisik dan mental yang dapat dihadapi oleh anak yang terlibat 

dalam dunia pelacuran, yaitu : 

a. Kesehatan Seksual, keterjebakan pengalaman seksual sejak dini bagi anak-

anak yang dilacurkan tidak diimbangi oleh pengetahuan yang cukup tentang 

akibat-akibat tindakan seks berganti-ganti pasangan, penyakit ini berupa 

pembekakan pada vagina, pendarahan di anal, dan pengeluaran cairan nanah 

yang bau dari kelaminnya. 

b. Penyakit Menular Seksual, atau Penyakit Kelamin (venereal diseases) telah 

lama dikenal dan beberapa di antaranya sangat populer di Indonesia, yaitu 

sifilis dan kencing nanah. Dampak penayakit menular (PMS) sangat luas dan 

kompleks antara lain dampak medis berupa kematian, timbulnya kanker 

ganas, kebutaan, janin mati dalam kandungan, cacad bawaan, berat badan 

bayi lahir rendah, kelainan sistem kardiovaskuler, kelainan susunan saraf 

pusat, penyakit radang panggul dan kemandulan. PMS juga akan 

meningkatkan risiko menularkan maupun tertular HIV/AIDS. 

c. Kesehatan Reproduksi, tingginya frekuensi aktivitas seksual dan kebiasaan 

berganti-ganti pasangan yang dilakukan oleh anak yang dilacurkan beresiko 

terhadap masalah kesehatan reproduksi, masalah kesehatan reproduksi anak 



yang dilacurkan seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi dan rasa 

sakit akibat praktek seksual dengan berbagai gaya yang mengakibatkan 

perut ketedun atau turun rahim. 

d. Penyakit mental, terkait dengan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang dan minuman beralkohol yang dikonsumsi anak yang dilacurkan 

seringkali membawa pengaruh yang mengakibatkan anak mengalami 

ketidakstabilan emosi yang terekspresikan dalam perilaku tidak sehat dari 

anak yang dilacurkan, perilaku tidak sehat ini dapat mencakup: pemarah, 

bangun tidur kesiangan akibat begadang, boros, membantah perintah orang 

tua, mudah putus asa dan keras kepala. 

 

3. Penyalahgunaan Alkohol dan obat-obatan 

 

Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan merupakan resiko yang tidak 

terhindarkan bagi anak yang dilacurkan. Di kalangan anak yang dilacurkan, 

alkohol dan obat-obat psikotropika serta rokok merek tertentu merupakan satu 

media dan bahasa pergaulan yang menunjukkan status. Pemahaman yang 

demikian menjadikan anak yang dilacurkan yang semula tidak mengenal alkohol, 

rokok atau obat-obatan psikotropika, berusaha mengenal dan menggunakannya 

sebagai bahasa pergaulan dan pertemanan ditengah komunitasnya. (Peneliti 

Partisipatori AYLA di Surakarta dan Indramayu, 2008 : 130). 

 

 

 

 



 

H.  Kerangka Pikir 

 

Sejak krisis moneter mendera Indonesia awal tahun 1997 lalu, jumlah anak yang 

terjebak dalam dunia prostitusi semakin meningkat. Setiap tahun sejak terjadinya 

krisis moneter diperkirakan sekitar 150.000 anak dibawah usia 18 tahun yang 

dieksploitasi untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Fenomena inilah 

yang menjadi kenyataan yang sekarang terbentang di depan mata kita, padahal 

anak-anak tersebut merupakan sumber daya manusia yang menjadi harapan 

bangsa kita. Dapat  dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan 

mengganggu tumbuh kembang sebagai seorang anak, karena akan banyak 

masalah dan dampak yang timbul dan harus dihadapi oleh anak-anak yang 

dilacurkan tersebut, terlebih lagi dengan usia yang belum mencapai 18 tahun yang 

dilihat dari sudut kematangan seksualnya belum dewasa.  

 

Anak-anak yang dibawah umur ini lebih mudah untuk dibujuk dan diiming-imingi 

kesenangan dan kemewahan, sehingga mudah bagi mereka untuk terpengaruh 

agar masuk ke dalam dunia prostitusi. Untuk wilayah Bandar Lampung sendiri 

belum ada angka-angka yang tepat untuk menunjukkan berapa jumlah 

sesungguhnya anak yang di bawah umur yang dipekerjakan untuk prostitusi, 

namun berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Lembaga Advokasi Anak 

LAdA pada bulan Januari-April tahun 2009, tercatat sekitar dua ratus anak di 

bawah umur yang dipekerjakan untuk prostitusi yang berasal dari berbagai 

kalangan sosial masyarakat. Melihat bahwa ini sebuah fenomena nyata dikota ini, 

tidak dipungkiri bahwa adanya faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya 

anak yang dilacurkan di Bandar Lampung , terlebih lagi dengan usia yang masih 



sangat muda mereka belum bisa menentukan pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. 

Dalam hal ini keberadaan keluargalah yang mempunyai peran yang sangat penting 

untuk mengurangi makin banyaknya angka anak yang dilacurkan. Menurut S. T. 

Vembrianto (1993 : 36-38) peran dan fungsi orang tua erat kaitannya dengan 

penerapan fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi 

pelindungan, fungsi, rekreasi, fungsi afeksi, maupun fungsi ekonomi. Selain itu, 

masuknya anak-anak di bawah umur ini ke dalam dunia prostitusi harus 

dihadapkan pada resiko-resiko dari pekerjaannya yang belum tentu anak-anak 

tersebut mampu untuk menghadapinya. Seringnya para pelacur anak ini dijadikan 

obyek bagi para penguasa dirinya, anak-anak ini diletakkan pada posisi lemah dan  

memiliki ketidakberdayaan, sehingganya anak-anak yang dilacurkan ini harus 

mendapatkan berbagai bentuk kekerasan.  

 

Anak adalah manusia, maka hak anak adalah hak manusia yang melekat pada 

anak sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, tak seorangpun yang berhak 

mencabutnya, baik secara langsung maupun berupa implikasi atau kebijakan. 

Anak tengah berada dalam proses pertumbuhan fisik dan mental dan akan 

berkembang sesuai dengan pengalaman hidupnya, bertumbuh menuju 

kemandiriannya dan berproses menemukan jati dirinya. Anak adalah masa depan 

bangsa karenanya hak-haknya harus dilindungi dan diperjuangkan, sekalipun ia 

anak yang terlibat dalam dunia prostitusi, karena terlibatnya seorang anak yang 

masuk ke dalam dunia prostitusi bukan karena kemauan dalam diri mereka yang 

mengawali. Namun apapun bentuk dan motivasi yang melandasi, seorang anak 

yang dilacurkan adalah korban yang masih membutuhkan perhatian dan kasih 

sayang. Masyarakat sering menganggap bahwa mereka telah menjadi sampah 



masyarakat, padahal mereka juga merupakan seorang anak yang masih memiliki 

hak dalam melakukan aktivitas yang ingin dilakukan dan harapan untuk menjadi 

diri yang lebih baik, sama seperti yang dilakukan remaja pada umumnya. 

 

II.  Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostitusi anak/anak yang 

dilacurkan 

Gambaran kehidupan anak yang 

dilacurkan 

Latar belakang 

terjadinya AYLA 

(anak yang dilacurkan) 

Bentuk-bentuk resiko 

pekerjaan AYLA (anak 

yang dilacurkan) 

Aktivitas  dan harapan 

AYLA (anak yang 

dilacurkan) 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini tepat untuk 

memperoleh gambaran tentang sikap dan pandangan subjektif informan karena 

sifatnya yang tidak rigid dalam menggali informasi sehingga informasi bisa digali 

lebih maksimal. Metode kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasinya. Sugiyono (2007 : 9) menjelaskan, makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang 

tampak. Dengan kata lain, penelitian ini menurut peneliti selaku instrument untuk 

melihat point of view dari informannya. 

 

Dalam memosisikan diri sebagai instrumen penelitian, peneliti mengumpulkan 

data dengan teknik utama yaitu indepth interview. Namun begitu, data juga akan 

dikumpulkan dalam berbagai cara observasi dan notulensi rekaman wawancara. 

Data-data tersebut biasanya terlebih dahulu diproses sebelum siap digunakan 

(melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan kalimat, dan penulisan). 

 

B. Fokus Penelitian  

 

Fokus penelitian penting dalam suatu penelitian yang sifatnya kualitatif sebab 

untuk memandu dan mengarahkan penelitian ini pada tempatnya. Rumusan 



masalah dan fokus penelitian sangatlah terkait karena permasalahannya peneliti 

dijadikan acuan penentu fokus penelitian, meskipun dapat berubah maupun 

berkurang di lapangan. Berkaitan dengan rumusan masalah, maka fokus penelitian 

mengenai obyek ini adalah : 

1. Latar belakang terjadinya anak yang dilacurkan di Bandar Lampung, dengan 

dilakukan pengkategorian dengan indikator sebagai berikut: 

a. Faktor ekonomi keluarga 

b. Faktor pendidikan orang tua 

c. Faktor lingkungan keluarga 

2. Bentuk-bentuk resiko pekerjaan dari anak yang dilacurkan di Bandar 

Lampung, dengan dilakukan pengkategorian dengan indikator sebagai berikut: 

a. Kekerasan psikis (mental) 

b. Kekerasan fisik 

c. Kekerasan seksual 

3. Aktivitas dan harapan yang  dimiliki anak yang dilacurkan di Bandar 

Lampung. 

 

C. Penentuan Informan 

 

Sesuai dengan konsep anak dalam penelitian ini, maka informan awal yang 

digunakan pada penelitian ini adalah anak perempuan yang memiliki usia belum 

mencapai usia 18 tahun dan  belum pernah menikah. 



Menurut Spradly (1990 : 31-32), supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ia 

mengajukan beberapa kriteria yang perlu di pertimbangkan yaitu : 

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan yang menjadi 

sasaran atau perhatian penelitian dan biasanya ditandai oleh suatu 

kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan, 

2. Subyek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, 

3. Subyek yang memiliki cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk dimintai keterangan.  

 

Kriteria yang digunakan dalam memilih informan adalah anak yang pernah atau 

sedang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK), sehingga diharapkan 

informasi yang diperlukan bisa didapat dengan lebih maksimal. Berdasarkan hasil 

pra riset di Pasar Seni Enggal ada beberapa anak yang  berusia dibawah 18 tahun 

yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam arti bahwa mereka 

yang memenuhi kriteria penelitian saja yang bisa didapatkan informasinya. 

 

Dalam penelitian ini, jumlah informan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja 

seks komersial (PSK) dapat diambil tiga orang yang dilakukan secara purposive 

sampling, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. Adapun informan dalam penelitian ini yang memiliki 

kriteria sebagai berikut : 



1. Berjenis kelamin perempuan yang memiliki usia dibawah 18 tahun dan bekerja 

sebagai pekerja seks komersial. 

2. Memiliki status belum pernah menikah. 

3. Bekerja di lokasi Pasar Seni Enggal Bandar Lampung. 

Untuk memulai mencari informan penelitian, penulis mendatangi Lembaga 

Advokasi Anak LAdA guna mendapatkan informasi awal, dan informasi yang 

dihasilkan adalah untuk menuju salah satu lokasi yang menurut mereka dapat 

menemukan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini, sehingga ditentukanlah Pasar Seni Enggal sebagai lokasi penelitian. 

 

Setelah mendapatkan informasi tersebut, beberapa kali penulis bersama tiga orang 

teman mendatangi lokasi penelitian pada malam hari, sebagaimana dengan kriteria 

yang telah ditentukan, pada malam kedua penulis mendapatkan informan pertama 

yang bernama Wina seorang gadis berumur 17 tahun yang telah satu tahun ini 

bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dari informan pertama, ia 

memberikan rekomendasi pada penulis untuk bertemu dengan Pipit sebagai 

informan yang kedua, di mana Pipit juga merupakan seorang pekerja seks 

komersial (PSK) dan juga memenuhi kriteria dalam penelitian ini, melalui nomor 

kontak handphone yang diberikan dari informan yang pertama, penulis langsung 

menghubungi Pipit.  

 

Karena tidak ada rekomendasi dari informan sebelumnya untuk mendapatkan 

informan selanjutnya, penulis pun mendatangi kembali lokasi penelitian guna 

mendapatkan informan yang ketiga, dan ternyata pencarian informan yang ketiga 



ini tak semudah seperti mendapatkan informan yang pertama dan kedua, ada 

beberapa pekerja seks komersial anak yang sesuai dengan kriteria penelitian, 

namun tidak satupun dari mereka yang bersedia untuk diwawancara. Pada 

akhirnya untuk mempermudah proses penelitan, penulis pun mengambil cara 

dengan menghubungi salah satu teman yang pernah menggunakan jasa para 

pekerja seks komersial (PSK), dan ia pun memberikan satu nomor kontak 

handphone yang dapat dijadikan sebagai informan ketiga, dari nomor kontak 

tersebut penulis langsung menghubungi sang anak dan menjelaskan dari siapa 

penulis mendapatkan nomor kontak handphone tersebut serta menjelaskan 

maksud dan tujuan penulis, sang anak yang bernama Yuli ini pun bersedia untuk 

menjadi informan yang ketiga.  

 

D. Lokasi/Setting Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Pasar Seni Enggal Kotamadya 

Bandar Lampung. Adapun alasan penulis untuk memilih lokasi penelitian ini 

dikarenakan : 

Pasar Seni Enggal Kotamadya Bandar Lampung pada malam hari sering 

digunakan para pekerja seks komersial (PSK) dewasa maupun anak-anak sebagai 

lokasi untuk menunggu pria berhidung belang yang membutuhkan jasa layanan 

para pekerja seks komersial (PSK) tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data dari informan yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti 

menggunakan cara pengumpulan data yaitu : 

 

 

1. Observasi 

 

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan 

disengaja untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-

fenomena yang diteliti guna memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan 

atau kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini digunakan observasi 

partisipasi yang menurut Bogdan (1972 : 3) adalah penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (Moleong, 2004:117). 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis berinterakasi langsung dengan informan 

dan orang-orang yang terkait dengan penelitian ini dari bulan Februari hingga 

April 2009. 

 

Hal-hal yang dilakukan penulis dalam berpartisipasi selama kurang lebih tiga 

bulan tersebut, sebagai langkah awal guna mendapatkan informasi dengan cara 

mendatangi Lembaga Advokasi Anak LAdA yang juga pernah meneliti tentang 

anak yang dilacurkan pada Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) pada 

awal bulan Februari, dari informasi tersebut penulis mendapatkan rekomendasi 

bahwa Pasar Seni Enggal merupakan lokasi yang sesuai untuk penelitian ini, 



karena pada malam hari banyak para pekerja seks komersial (PSK) berkeliaran di 

lokasi tersebut yang berasal dari berbagai usia.  

 

Pengamatan pertama di lokasi penelitian ini dilakukan malam hari . Pada malam 

pertama dilokasi, penulis tidak langsung mencari informan untuk melaksanakan 

wawancara melainkan terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap situasi di 

sekitar lokasi. Beberapa kali penulis memutari lokasi, mengamati tempat-tempat 

yang biasa digunakan para pekerja seks komersial (PSK) untuk menunggu 

konsumen datang. Ada yang sendiri menunggu di pinggir jalan, ada yang 

membuat kelompok-kelompok kecil, dan ada pula para pekerja seks komersial 

(PSK) yang menunggu konsumen sambil duduk santai di samping warung 

gerobak kecil, di samping warung gerobak kecil inilah penulis menemukan 

beberapa pekerja seks komersial (PSK) yang masih di bawah umur.  Karena 

merasa telah menemukan petunjuk untuk mendapatkan informan, penulis pun 

memilih untuk duduk dengan jarak kurang lebih 5 meter dari warung gerobak 

kecil tersebut, dan dengan jarak inilah penulis dapat mengamati bagaimana 

tingkah laku para pekerja seks komersial (PSK) tersebut dalam berinteraksi 

kepada sesama teman atapun kepada konsumen yang datang, sehingga penulis 

mendapatkan petunjuk bagaimana cara awal mendekati informan serta 

mendapatkan gambaran bagaimana karakter dari calon informan agar pada saat 

melakukan wawancara penulis tidak mendapatkan kesulitan. 

 

2. Wawancara mendalam  

 

Wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah 



penelitian dengan cara langsung bertatap muka. Tehnik wawancara digunakan 

untuk mendapatkan data primer. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah 

pertanyaan terbuka yaitu pertanyaannya dapat bermacam-macam. Artinya 

jawaban-jawaban yang diberikan informan tidak dibatasi. Wawancara mendalam 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar 

pertanyaan yang diajukan dapat terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam 

mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan 

tampak informal. Informasi yang diharapkan dari wawancara lisan yang 

diungkapkan oleh informan diekspresikan menurut kata-kata dan perspektif 

informan. Dan dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat yaitu 

recorder dan tulisan sebagai media perekam. 

 

Wawancara pertama dilakukan malam hari, tanggal 21 Februari 2009 pada pukul 

20.00-21.00 WIB. Untuk mendapatkan informan yang pertama penulis 

mendatangi pemilik sebuah warung gerobak kecil di lokasi penelitian sambil 

menceritakan maksud dan tujuan penulis pada malam itu, dari pemilik gerobak 

kecil inilah penulis dikenalkan pada salah satu anak yang bekerja sebagai pekerja 

seks komersial (PSK) bernama Wina yang kemudian anak tersebut menjadi 

informan pertama dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara penulis 

tidak mendapatkan kesulitan, bahkan informan terlihat antusias menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penulis. Kerena jawaban-jawaban yang 

diberikan informan bernama Wina ini cukup, maka pada pukul 21.00 wib penulis 

menghentikan wawancara, namun untuk lebih memastikan jawaban yang 

diberikan informan adalah benar, penulis melakukan perjanjian lagi untuk 

pertemuan yang kedua pada tanggal 23 Februari  2009. Pada pertemuan kedua ini 



kami kembali bertemu di sebuah mall, selepas informan pulang dari sekolah yaitu 

pada pukul 16.00 wib, penulis pun mengajak informan tersebut untuk makan di 

sebuah foodcourt sambil berbincang santai yang masih mengarah pada 

pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, dan dari hasil pertemuan kedua ini, 

penulis tidak menemukan adanya perbedaan jawaban yang diberikan oleh 

informan pada waktu pertama wawancara. Pertemuan yang kedua ini pun 

berakahir pada pukul 17.30 wib. 

 

Dari informan yang pertama, peneliti mendapatkan rekomendasi untuk 

menghubungi seorang anak perempaun yang juga bekerja sebagai pekerja seks 

komersial (PSK), yang kemudian anak perempuan ini akhirnya menjadi informan 

yang kedua, ia bernama Pipit. Wawancara pertama pada informan ini dilakukan 

malam hari pukul 20.00 wib, tanggal 6 Maret 2009 bertempat di lokasi penelitian, 

sambil sesekali menghisap rokok yang dipegang informan, ia mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penulis dengan tenang, selama melakukan 

wawancara penulis juga tidak menemukan hambatan-hambatan, bahkan terjadi 

interaksi timbal balik antara penulis dan informan, sesekali informan juga 

memberikan pertanyaan kepada penulis mengenai kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Pada pukul 21.00 wib wawancara pun diakhiri, sama seperti yang 

peneliti lakukan kepada informan yang pertama, pertemuan dengan informan yang 

kedua ini dilakukan sebanyak dua kali. Pertemuan yang kedua dilakukan pada 

tanggal 10 Maret 2009 pukul 19.00 wib, bertempat masih di lokasi penelitian, 

pada pertemuan ini peneliti hanya mengajak informan untuk berbincang-bincang 

dan sesekali mengulangi lagi pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan pada 

wawancara pertama, dan hasil dari pertemuan malam itu tidak ada yang berubah 



pada jawaban informan, jawabannya masih tetap sama seperti jawaban pada 

wawancara yang pertama. Dan pertemuan ini pun berakhir pada pukul 20.30 wib, 

karena informan yang harus mulai bekerja. 

 

Untuk mendapatkan informan yang ketiga, penulis menemukan banyak kesulitan, 

beberapa kali mendatangi lokasi penelitian namun tidak ada satupun anak yang 

mau untuk diwawancara, akhirnya dengan cara meminta bantuan salah satu teman 

guna mendapatkan informasi, penulis dapat menemukan seseorang yang dapat 

dijadikan informan yang ketiga, informan ini bernama Yuli. Wawancara pertama 

masih dilakukan di lokasi penelitian pada tanggal 4 April 2009, pukul 19.00 wib. 

Wawancara ini pun berjalan lancar, informan mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh penulis, namun karena waktu yang dimiliki 

informan tiga ini tidak banyak karena harus bekerja, ada beberapa jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang belum jelas, maka untuk mempertegas jawaban-

jawaban tersebut pada tanggal 6 April 2009 pukul 14.30 wib, kami pun 

melakukan pertemuan yang kedua, kali ini pertemuan dilakukan disebuah tempat 

makan. Wawancara yang kedua ini pun berakhir pada pukul 15.25 wib.   

 

F. Teknik Analisis data 

 

Muhammad Nasir mengartikan analisa data sebagai kegiatan mengelompokkan, 

membuat suatu ukuran, memanipulasi serta mengangkat data sehingga mudah 

untuk dibaca. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Dinyatakan oleh M. Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1992 : 146), analisis 

kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil 

penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan 



yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan dianalisis 

secara kualitatif dengan proses reduction dan interpretations. Data yang terkumpul 

ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengkategorian sesuai dengan 

melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interprestasi yang 

mengarah pada fokus penelitian. 

 

Proses analisis data kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael 

Huberman (1992 : 53) akan melalui proses sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerdahanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan salah satu bentuk 

analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Cara yang dipakai dalam reduksi data 

dapat melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat, 

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

 

Dalam proses ini yang dilakukan peneliti adalah mendengarkan hasil rekaman dan 

membaca lagi tulisan-tulisan dari hasil wawancara bersama informan. Namun 

karena wawancara dilakukan secara santai maka terkadang informan 

menceritakan semua hal hingga ada beberapa informasi tidak penting yang 

diberikan informan . Dan untuk itu, peneliti kembali memfokuskan pada tujuan 



penelitian sehingga peneliti dapat memilah, dan memilih apa saja informasi yang 

berkaitan atau yang tidak berkaitan untuk penelitian ini. 

 

2. Display (Penyajian Data) 

 

Display data dalam penelitian adalah menyajikan data dalam bentuk matrik 

naratif, network, chart, atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti 

dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Dalam proses ini 

peneliti menyajikan data dalam bentuk matrik naratif dan tabel, di mana hal ini 

didapatkan dari hasil pengumpulan data yang telah direduksi. 

 

3. Verifikasi (Tahap Kesimpulan) 

 

Data yang didapat kemudian diambil kesimpulannya, memang pada mulanya 

kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang 

diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan cara mengembalikan data pada tujuan penelitian, dan hal 

ini dilakukan ketika peneliti sudah menyajikan data dari hasil reduksinya, 

sehingga setelah data terkumpul dan direduksi juga telah disajikan, peneliti dapat 

mengetahui dan menyimpulkan bahwa data yang disajikan telah selesai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis 

 

Pasar Seni Enggal merupakan suatu lokasi yang terletak di Jalan Mojopahit 

Kelurahan Enggal Kotamadya Bandar Lampung dengan luas 7000 m. Tepat di 

selatan kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai. Lokasi ini juga 

berbatasan dengan: 

1. Sebelah utara  : berbatasan dengan Kelurahan Tanjungkarang 

Kecamatan Tanjungkarang Pusat. 

2. Sebelah selatan :  berbatasan dengan Kelurahan Sumur Batu 

Kecamatan Teluk Betung Utara. 

3. Sebelah barat  :  berbatasan dengan Kelurahan Gotong Royong dan 

Kelurahan Pelita. 

4. Sebelah timur  : berbatasan dengan Kelurahan Rawa Laut 

Kecamatan Tanjungkarang Timur. 

Sumber: Data Monografi Kelurhan Enggal, Tahun 2007 

 

 

 



B. Berdirinya Pasar Seni Enggal 

Awal berdirinya Pasar Seni Enggal berasal dari keinginan para seniman, 

budayawan, dan pencinta seni budaya Lampung agar Lampung memiliki gedung 

kesenian yang representatif. Maka sesuai dengan keputusan Gubernur Lampung 

No: G/646/B.X/HK/1999 Pasar Seni Enggal diresmikan, dan sebagai pengurus 

pasar seni enggal dikelola oleh: 

1. Dinas Pariwisata 

2. Dinas P&K 

3. Dinas Perindustrian 

4. Dinas Depprindag 

Guna mendukung kelancaran kegiatan para seniman Lampung, maka pada tahun 

2000 pengelolaan tempat ini difokuskan pada satu pengurus saja, yaitu Dinas 

Pariwisata dan pada tahun yang sama dilakukanlah perenovasian gedung, dengan 

disediakan beberapa fasilitas kesenian seperti: 

 

Tabel 2. Fasilitas Kesenian Pasar Seni Enggal 

Fasilitas Kesenian Jumlah 

Pondok 27 

Panggung 1 

Sekt dan Café 1 

Musholla 1 

Rumah Panggung 1 

Sumber:  Data Dinas Pariwisata, Tahun 2009 

 



C. Situasi Sekitar Pasar Seni Enggal  

Sekitar lokasi pasar seni enggal memang terdapat beberapa fasilitas hiburan, 

seperti toko buku, swalayan, tempat makan, lapangan olah raga, diskotik dan 

tempat karaoke. Hal inilah yang menyebabkan situasi disekitar pasar seni enggal 

selalu ramai didatangi oleh pengunjung. Apabila pada siang hari masyarakat 

menikmati hiburan kesenian yang dihadirkan di pasar seni enggal, menjelang sore 

hari pengunjung dapat menikmati berbagai macam jajanan makanan dan 

minuman, seperti jagung dan roti bakar, yang ditawarkan oleh para pedagang yang 

berjejer mengelilingi bangunan pasar seni enggal. Tidak hanya siang ataupun sore 

ternyata pada malam hari suasana di sekitar pasar seni enggal makin terasa ramai, 

karena menjelang malam hari beberapa tempat-tempat hiburan yang berada di 

sekitar pasar seni enggal dibuka seperti diskotik dan tempat karaoke, para 

pengunjungnya pun berasal dari berbagai usia, namun biasanya para remajalah 

yang paling mendominasi sebagian pengunjung tempat-tempat hiburan ini. 

 

D. Para Pekerja Seks Komersial Di Pasar Seni Enggal 

Jangan pernah menganggap bahwa para pekerja seks komersial yang ada di sekitar 

pasar seni enggal merupakan salah satu fasilitas yang diberikan dari lokasi wisata 

ini, karena kehadiran para pekerja seks komersial ini timbul secara liar. Sudah 

menjadi rahasia umum apabila menjelang malam hari lokasi ini berubah menjadi 

arena transaksi seks, di antara pengunjung yang memadati lokasi tersebut, ada 

pekerja seks yang giat mencari konsumennya. Untuk mengetahui sejak kapan 

adanya para pekerja seks di tempat ini sangat sulit untuk menentukannya, namun 

menurut cerita warga sekitar para pekerja seks komersial timbul bersamaan 



dengan hadirnya pasar seni enggal yang mulai ramai didatangi oleh pengunjung 

sekitar tahun 1999.  

 

Selama melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa faktor yang 

menyebabkan para pekerja seks komersial memilih pasar seni enggal sebagai 

tempat mereka untuk mencari konsumen dari pekerjaanya, yaitu: 

 

1.  Timbulnya pekerja seks komersial di tempat ini merupakan akibat dari 

ditutupnya lokalisasi pekerja seks komersial di Panjang dan walaupun telah 

ditutup rupanya tempat ini kembali beroperasi namun berganti nama menjadi 

ekslokalisasi, para pekerja seks komersial yang masih bertahan di ekslokalisasi 

rupanya sering dijadikan sapi perah bagi para mucikari maupun para oknum, 

hal inilah yang membuat beberapa para pekerja seks komersial berpindah 

lokasi ke pasar seni enggal. 

2. Lokasi pasar seni enggal dianggap tempat yang sangat strategis, karena malam 

hari kawasan pasar seni enggal seolah berubah menjadi pasar malam, 

ramainya pengunjung yang datang memudahkan para pekerja seks komersial 

ini untuk mencari konsumen. 

3. Apabila dilakukan razia pekerja seks komersial, mudah bagi mereka untuk 

melarikan diri karena pasar seni enggal berada di tengah-tengah kota Bandar 

Lampung yang dekat dengan jalan utama yang dilewati banyak kendaraan 

umum. 

 

Apabila melewati kawasan ini pada malam hari pasti kita akan melihat 

perempuan-perempuan berkumpul, berdiri berjejer, maupun duduk-duduk di 



pinggir ruas jalan pasar seni enggal yang memiliki lampu jalan yang sedikit redup, 

dengan ciri-ciri pakaian minim dan meke up yang mencolok sambil menggoda 

pria berhidung belang yang lewat, itulah para pekerja seks komersial yang sedang 

menunggu konsumennya datang. Biasanya kita bisa menyaksikan kehadiran 

mereka mulai dari pukul tujuh malam dan mulai akan terlihat sepi apabila sudah 

melewati jam tengah malam karena sebagian besar para pekerja seks komersial ini 

sudah mendapatkan konsumen yang siap membawanya ke mana saja sesuai 

dengan negosiasi yang telah disepakati. Sedangkan untuk usia para pekerja seks 

komersial di tempat inipun memiliki usia yang bervariasi yaitu antara 16  hingga 

30 tahunan.  

 

Selama berada di lokasi penelitian, penulis juga mengamati para konsumen yang 

datang, para pengguna jasa pekerja seks komersial ini berasal dari kalangan dan 

usia yang berbeda-beda, namun pria yang paling banyak mendominasi yaitu pria 

yang berumur 20 tahun hingga 40 tahunan, dengan modal uang Rp. 150.000 

hingga Rp. 250.000 para pria berhidung belang ini  sudah dapat memilih para 

wanita pekerja seks komersial yang telah siap menunggu kedatangan para 

konsumennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Informan 

 

Pada bab ke-5 ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan ketiga informan yang 

telah dikumpulkan dan telah diolah secara sistematis. Penelitian ini dilakukan 

terhadap tiga informan, yang kesemuanya adalah anak perempuan, berusia belum 

mencapai 18 tahun dan memiliki status belum pernah menikah, dan dimana ketiga 

anak ini memiliki aktivitas kesehariannya bekerja sebagai Pekerja Seks Komerisal 

untuk melayani nafsu para laki-laki berhidung belang pada malam hari. Berikut 

ini akan dijelaskan hasil penelitian yang menunjukkan profil informan yang 

menggambarkan kehidupan dari anak yang terjerumus kedalam dunia prostitusi. 

 

1. Profil Informan 1 

 

Seorang anak perempuan yang menjadi informan pertama ini bernama Wina. Ia 

lahir di Tanjung Bintang pada tanggal 7 Maret 1992, sekarang usianya sudah 

mencapai 17 tahun, Wina berasal dari kelurga muslim yang bersuku Jawa. Orang 

tuanya merupakan keluarga yang kurang mampu, ayahnya bernama Paryono 

bekerja sebagai kuli pengangkut air untuk para penjual ikan di pasar yang hanya 

mengenyam pendidikan sampai SLTP, sedangkan ibunya yang bernama 

Ngadiyem bekerja sebagai tukang cuci dan gosok disalah satu rumah tetangganya, 

ibunya hanya lulusan sekolah dasar (SD). 



Wina merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dua adiknya saat ini masih 

duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), sedangkan adiknya yang bungsu masih 

balita, ia sendiri saat ini sedang duduk dibangku SMA kelas 2 disalah satu sekolah 

swasta di Bandar Lampung. Pendiam, polos, dan penurut itulah gambaran dari 

sifat yang dimilikinya, sehingga dengan mudah orang-orang dapat mempengaruhi 

dirinya.  

 

Awal mula perkenalannya dengan dunia prostitusi saat masih duduk dibangku 

kelas satu SMA, saat itu ia diajak oleh salah satu tetangganya yang bernama Eka, 

hubungan mereka sudah sangat dekat seperti kakak dan adik. Eka yang bekerja 

sebagai SPG di suatu mall juga memang merangkap sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK), bahkan ia juga dapat disebut sebagai germo muda. Saat itu  Eka 

mengajak Wina untuk main kesuatu tempat, alasannya untuk mengunjungi teman 

barunya, karena sudah seperti kakak sendiri tidak ada sedikitpun rasa curiga Wina 

terhadap Eka. Ternyata orang yang akan mereka temui adalah seorang pria muda, 

awalnya pertemuan mereka bertiga hanya sekedar untuk berbincang-bincang, tak 

lama kemudian Eka dan temannya mengajak wina untuk jalan-jalan, dan 

sampailah mereka pada sebuah hotel X, dihotel tersebut Eka memesan sebuah 

kamar dan ia pun memaksa Wina untuk menemani laki-laki tersebut didalam 

kamar hotel, namun Wina yang saat itu ketakutan langsung menolak, akhirnya 

Eka pun menyuruh wina untuk menunggunya di kamar mandi dalam kamar hotel 

tersebut, dengan keadaan pintu sedikit terbuka, secara tidak sengaja Wina melihat 

Eka dan laki-laki tadi sedang melakukan hubungan seksual, tak lama kemudian 

setelah semuanya selesai Wina juga menyaksikan laki-laki tersebut memberikan 



beberapa lembar uang limapuluh ribuan kepada Eka. Itulah awal mula 

perkenalannya pada dunia prostitusi. 

  

Sedangkan untuk pertama kali terjerumusnya Wina kedalam dunia prostitusi 

ketika ia akan naik kelas 2 SMA, saat itu ia mendapat pengaruh dari salah satu 

sahabatnya yang bernama Aya. Awalnya ia sering merasa iri dengan keadaan Aya 

yang seperti orang kaya, sedangkan ia tidak dapat seperti itu karena perekonomian 

orang tua yang kurang mampu, ternyata kondisi ini dipergunakan oleh Aya dan 

ibunya yang bekerja sebagai germo untuk mempengaruhi Wina agar mau menjadi 

seperti dirinya yaitu bekerja sebagai PSK agar memiliki uang yang banyak. 

Pertama kali ditawari pekerjaan seperti itu Wina pun menolak, namun banyak 

pengaruh dan janji yang diberikan kepadanya, seperti apabila ia mau menerima 

tawaran pekerjaan tersebut ia akan dicarikan pelanggan yang dapat memberinya 

uang setiap bulan dan yang mau membiayai pendidikannya hingga perguruan 

tinggi. Teringat keadaan orang tua yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya, akhirnya Wina terkena pengaruh dari ibu tersebut. Keesokan harinya 

ketika hari libur Wina diajak ibu dari sahabatnya itu mengunjungi sebuah rumah 

di daerah Teluk Betung, rumah tersebut merupakan milik salah satu pejabat di 

Bandar Lampung, saat itu keadaan rumah sangat sepi hanya ada laki-laki paruh 

baya sang pemilik rumah dan seorang pembantu, sedangkan istri dan anak-anak 

dari laki-laki tersebut tinggal diluar kota. Saat itu Wina merasakan ketakutan yang 

sangat luar biasa, tak pernah ia membayangkan harus melayani seorang laki-laki 

yang tidak ia kenal dengan usia yang hampir sama dengan usia ayahnya, sempat ia 

memiliki perasaan untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun ia takut 

apabila itu ia lakukan akan membawa masalah bagi ibu dari sahabatnya. Akhirnya 



dengan perasaan yang sangat menyesal ia harus merelakan keperawanannya 

hilang pada siang itu. Dari hasil pembayaran jasanya siang itu Wina mengaku 

hanya menerima bayaran sebesar Rp 500.000, padahal dari pengakuan laki-laki 

tersebut Wina diberi bayaran sebesar Rp.2.000.000 yang dititipkan kepada ibu 

dari sahabatnya yang membawa ia kerumah itu. Itulah awal keterlibatannya dalam 

dunia prostitusi. 

 

Wina sangat menyadari bahwa pekerjaan ini sangat rentan sekali dengan berbagai 

resiko, menurutnya dari pekerjaan ini ia bisa saja terkena penyakit menular 

seksual (PMS), pandangan buruk dari masyarakat hingga kekerasan fisik maupun 

mental, namun selama menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial Wina 

mengaku belum pernah mendapatkan kekerasan secara fisik dari para tamu, dan 

juga tidak pernah mengalami penularan penyakit akibat berganti-ganti pasangan, 

karena ia selalu berhati-hati dalam memilih pasangannya dan untuk menghindari 

dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatannya ia selalu 

menganjurkan kepada tamu agar selalu menggunakan alat kontrasepsi. Dalam 

menjalankan pekerjaannya ternyata tidak semuanya berjalan tanpa hambatan, 

walau dapat menghindarkan diri dari resiko kekerasan fisik dan resiko penyakit 

menular seksual, ternyata Wina harus menerima kekerasan psikis (mental) yang 

justru datang dari lingkungan tempat tinggalnya, yaitu berupa pandangan buruk 

tentang dirinya dan pekerjaanya sebagai pekerja seks komersial anak, tak jarang 

juga masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya pun sering melemparkan cibiran 

kepadanya, ia menyadari bahwa tak ada satu pun manusia yang menganggap 

bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial merupakan pekerjaan yang layak untuk 

dipuji, pada awalnya orang tua Wina juga sangat menentang pekerjaan ini, orang 



tuanya tak ingin ia menjadi anak yang tidak memilki nilai-nilai moral, namun 

tidak ada yang bisa ia lakukan karena semua baginya sudah merupakan jalan 

hidupnya yang telah terlanjur ia jalani. 

 

Gadis yang memiliki rambut pirang panjang dan berbadan kecil ini, sering 

mengalami kejenuhan atas pekerjaannya, ia mangatakan pekerjaan sebagai 

Pekerja Seks Komersial terkadang dapat membuatnya marah dan emosi secara 

tiba-tiba, ia dapat secara tidak sadar menangis saat sedang sendiri, ataupun tiba-

tiba marah kepada orang-orang yang ada disekelilingnya. Perasaan tersebut timbul 

karena ada rasa penyesalan yang sangat mendalam pada dirinya mengapa harus 

melakukan pekerjaan seperti ini.  

 

Dalam keseharinnya waktu yang ada ia gunakan layaknya remaja pada umumnya, 

dari pagi hingga siang ia jadwalkan waktunya untuk sekolah, sedangkan pada 

siang hari hingga menjelang malam ia membantu ibunya dirumah, dan pada 

malam hari baru ia memulai pekerjaanya hingga melewati tengah malam, kegiatan 

tersebut rutin ia lakukan setiap hari, dan pada hari minggu inilah saat yang ia 

gunakan untuk bermain bersama teman-temannya. 

“Saya senang mbak kalau sudah hari minggu, saya punya waktu banyak 

untuk istirahat, biasanya saya pergi main, karena gak punya pacar ya 

mainnya dengan teman-teman sekolah aja, saya juga punya hobby nyanyi 

jadi saya dan teman-teman sering pergi karaoke, sambil menyanyi bisa 

sekedar untuk menghilangkan jenuh dan agar tidak ingat dulu dengan 

kerjaan, jadi ya bisa senang-senang sesaat”(Wina/21-02-2009: 20:00 

WIB). 

 

 

Dalam menyongsong masa depan kelak, ada harapan dalam dirinya untuk dapat 

berubah dan meninggalkan pekerjaan yang ia geluti saat ini, sebagai anak pertama 



ia ingin sekali membuat kedua orang tuanya bahagia, dan kebahagiaan yang 

diharapkan ialah ia mampu keluar dari pekerjaannya sekarang dan bisa mencari 

uang secara halal. 

 

2. Profil Informan 2 

 

Informan kedua dalam penelitian ini bernama Pipit, ia lahir di Palembang, pada 

tanggal 11 juni 1992, dan sekarang ia telah berusia 17 tahun. Ia merupakan 

keturunan yang berasal dari suku jawa dan sumatera selatan, dan beragama Islam. 

Saat ini Pipit sedang menempuh pendidikan di bangku SMA kelas XI, disalah satu 

sekolah swasta di Bandar Lampung. Ia tergolong anak yang berasal dari keluarga 

yang cukup mampu, ayahnya seorang lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) 

yang saat ini bekerja sebagai seorang wiraswasta dan ibunyapun pernah 

mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah umum (SMU) namun 

hanyalah seorang ibu rumah tangga. 

 

Pipit merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Kakaknya yang pertama 

seorang laki-laki, saat ini sudah berkeluarga dan bekerja pada salah satu 

perusahaan kontraktor di Bandar Lampung, sedangkan kakaknya yang kedua 

adalah seorang perempuan, yang juga saat ini sedang melanjutkan pendidikannya 

di salah satu Universitas Negeri di Bandar Lampung. Namun dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari Pipit kini terpisah dengan kelurganya, orang tuanya tetap 

tinggal di Palembang, sedangkan kedua kakaknya memiliki rumah masing-masing 

dan ia sendiri pun memilih untuk menyewa kamar kost bersama teman-temannya. 

 “Orang tua saya semuanya di Palembang, sudah satu tahun ini saya putus 

komunikasi dengan mereka, mereka tidak pernah mencari saya atau 



menghubungi saya, begitu juga dengan saya. Kalau alamat mereka di 

Palembang saya tidak tahu jelasnya dimana, tapi dulu saya pernah kesana 

untuk mengunjungi mereka” (Pipit/17/06-03-2009: 20:00 WIB). 

 

 

Sejak Sekolah Dasar (SD) pipit mengatakan memang sudah berada di Bandar 

Lampung, dan tinggal bersama kedua kakaknya disalah satu rumah yang memang 

milik keluargnya, namun saat awal masuk Sekolah Menengah Keatas (SMA), 

hari-hari pipit selalu diwarnai pertengkaran dengan kakak perempuannya, 

ditambah dengan rasa kesal dengan orang tuanya yang memilih untuk tetap 

tinggal di Palembang dari pada di sini bersama dirinya. Karena merasa kesepian 

bila berada dirumah akhirnya saat itupun ia memutuskan untuk menjalankan 

kehidupannya bersama teman-temannya dengan cara menyewa kamar kost. 

Setelah hidup terpisah dengan keluarganya, pola hidup Pipit mulai tidak ada yang 

mengontrol, sehingga tak ada batasan dengan siapa ia harus berteman.  

Pada tahun 2008 akhir Desember, inilah waktu pertama kali ia masuk dunia 

prostitusi, saat itu ia dijebak oleh salah satu teman laki-lakinya bernama Ilham, 

awalnya Pipit diajak untuk jalan-jalan malam mengelilingi kota Bandar Lampung, 

ia pun menyetujui ajakan tersebut terlebih lagi ia sedang mengalami patah hati 

karena putus cinta dan ia ingin mencari kesenangan diluar agar dapat melupakan 

masalah tersebut, dengan menggunakan motor milik Ilham malam itupun mereka 

pergi, setelah lama berkeliling-keliling kota Bandar Lampung mereka pun 

berhenti disalah satu tempat di kawasan pasar seni enggal, ternyata di sana sudah 

banyak laki-laki yang merupakan teman dari Ilham, awalnya Pipit dikenalkan 

dengan teman-teman Ilham dan mengobrol layaknya orang yang sudah lama 

kenal, tak ada perasaan curiga pada malam itu terhadap mereka. Tak lama 



kemudian Pipit yang sedang asyik mengobrol dengan teman-teman barunya 

dihampiri oleh Ilham, keduanya pun memisahkan diri tak jauh dari gerobolan 

teman-temannya, ditempat itu Ilham mulai merayu Pipit dan mengatakan ada pria 

yang ingin mengencaninya dan Pipit juga harus melayani pria tersebut, dengan 

menjanjikan sebesar uang Rp. 200.000, Ilham terus memaksa Pipit agar mau 

dengan pria tersebut pada malam itu, namun Pipit yang sudah mengerti maksud 

Ilham menolak hal tersebut, namun Ilham terus memaksa. 

“dia bilang kesaya, katanya “udahlah Pit mau aja, anggap aja ini Cuma 

iseng, lagian juga kan kamu udah pernah melakukan ini dengan pacar 

kamu dulu, kan lumayan uangnya bisa dipake buat nambahin uang jajan, 

kan kamu anak kos” (Pipit/17/06-03-2009: 20:00 WIB). 

 

Akhirnya Pipit pun menyetujui tawaran temannya tersebut, dan pada malam itu ia 

dibawa oleh salah satu teman Ilham ke salah satu kamar kost. Setelah keesokan 

harinya ia mendengar namanya disebut-sebut sebagai pekerja seks komersial 

(PSK), ia pun merasa terjebak dalam situasi tersebut, baginya tak ada tempat 

untuk mengadu ia sendiri merasa sedih dan malu tidak memiliki keberanian untuk 

bercerita kepada keluarganya, karena merasa frustasi dan namanya pun sudah 

tercemar. 

 

“Nama saya sudah terlanjur jelek, ya sudahlah sekalian aja saya masuk 

kedunia hitam ini, sebenarnya siapa sih yang mau jadi pekerja seks 

komersial (PSK), terlebih lagi saya masih pelajar” (Pipit/17/06-03-2009: 

20:00 WIB). 

 

 

Dalam melakukan pekerjaannya Pipit memiliki lokasi tempat di mana ia mangkal 

bersama teman-temannya yang lain, yang juga sebaya dengan dirinya, dengan 

diawasi oleh satu orang mami yang siap mencarikan tamu untuknya, apabila 

antara mami dan tamu sudah bernegosiasi tentang harga penyewaan dan terjadi 



persetujuan diantara kedua belah pihak, Pipit pun siap dipanggil agar dapat 

melayani tamu tersebut, biasanya dalam melayani satu tamu ia mendapat uang 

sebesar Rp. 200.000, namun uang tersebut dipotong Rp. 50.000 untuk mami 

sebagai upah karena sudah mencarikan tamu, tak ada waktu yang ia targetkan 

dalam melayani tamu, yang terpenting saat pagi menjelang ia harus sudah diantar 

pulang karena ia harus berangkat sekolah. 

 

Pipit tahu dan sangat menyadari bahwa pekerjaan ini sangat beresiko, 

pengetahuannya tentang bahaya kesehatan bagi dirinya seperti HIV AIDS, 

penyakit menular seksual karena seringnya berganti-ganti pasangan, sampai 

kehamilan yang tidak diinginkan, terkadang hal tersebut membuat ia takut namun 

sampai saat ini ia belum pernah mengalami penyakit-penyakit tersebut, dan cara 

untuk menghindari penyakit tersebut dalam kurun waktu 2 bulan sekali ia pergi 

kedoker untuk memeriksakan diri, setiap tamu yang akan ia layani harus mau 

mengunakan kondom dan ia pun rajin meminum pil agar tidak hamil yang ia 

dapatkan dari teman-teman yang juga bekerja sebagai pekerja seks komersial 

(PSK). Walaupun merasa aman akan resiko kesehatan, ternyata ia pernah 

mengalami resiko kekerasan dan pelecehan seksual, ia pernah diculik oleh salah 

satu tamu dan dibawa kesuatu rumah di daerah Tataan. 

“Saya pernah dibawa oleh tamu ke daerah Tataan padahal tidak ada 

perjanjian sebelumnya kalau saya akan dibawa jauh dari lokasi tempat 

bekerja, di tempat itu selesai melayani tamu tarsebut saya disiksa secara 

fisik dan mental, saya ditampar, ditendang pada bagian paha, sampai mata 

saya pun dipukul, tamu itu memukul karena saya  minta diantarkan pulang, 

tapi ia tidak mau mengantarkan, saya juga mendapatkan caci-maki yang 

sangat merendahkan harga diri saya, dia mangatakan bahwa saya hanya 

seorang pelacur jadi saya jangan sombong dan harus nurut dengan dia” 

(Pipit/17/06-03-2009: 20:00 WIB). 

 



 

Selain itu juga dalam penuturannya, di tempat tersebut ia mengaku bahwa ia pun 

dipaksa untuk melayani tamu dengan cara melakukan oral seks awalnya ia 

menolak namun karena takut dan tidak tahan lagi dengan kekerasan yang ia terima 

akhirnya ia pun pasrah mengikuti keinginan tamu tersebut, akhirnya karena 

merasa tidak tahan dengan perlakuan tamu yang dilakukan padanya, menjelang 

subuh saat tamunya sedang terlelap tidur ia pun melarikan diri, dengan naik 

sebuah angkutan umum ia kembali kekota Bandar Lampung. Sejak saat itu ia 

mengalami trauma dan tidak ingin menerima sembarang tamu, sehingga saat 

terjadi penegosasian ia meminta kepada maminya agar lebih jeli dalam menacari 

tamu dan tak ingin dibawa sampai keluar kota. 

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, aktifitas yang dilakukannya tak begitu 

berbeda dengan anak perempuan lainnya, pagi hari waktunya tetap difokuskan 

untuk sekolah, pada siang hari apabila tidak bekerja ia pulang kekostannya untuk 

beristirahat ataupun belajar, dan bila hari minggu dijadikan hari libur baginya dan 

waktunya ia habiskan untuk bermain bersama teman-temannya ataupun pacarnya, 

sedangkan waktu untuk bekerja ia gunakan pada malam hari.  

Ternyata tak selamanya Pipit ingin menjalani kehidupan sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK), karena ia takut suatu saat nanti keluarganya akan mengetahui 

pekerjaannya dan memarahinya, dan setelah tamatnya dari sekolah menengah 

keatas (SMA), ia berharap untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik 

dari kehidupan yang ia jalani sekarang, sehingga ia dapat meninggalkan 

pekerjaannya dan kembali menjalani hidup bersama kedua orang tua dan kedua 

kakaknya. 



3. Profil Informan 3 

Namanya Yuli. Ia merupakan Informan terakhir dalam penelitian ini, kelahiran 

Bandar Lampung, pada 26 Januari 1993, Umurnya sekarang 16 tahun. Ia 

merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, kakaknya seorang laki-laki telah bekerja 

dan tinggal di Tanggerang, sedangkan adiknya juga seorang laki-laki yang saat ini 

sedang duduk dibangku sekolah dasar. Awalnya Yuli bersekolah namun karena 

tidak ada biaya ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi 

dan hanya mampu hingga tingkatan Sekolah Dasar (SD). Ia merupakan keturunan 

Jawa yang beragama Islam, saat ini ia tinggal bersama Ibu dan ayah tirinya yang 

kedua. 

 “Sejak saya kelas 5 SD ayah dan ibu sudah berpisah, saya, kakak dan adik, 

kami semua tinggal bersama ibu, sedangkan ayah saya pindah dan tinggal 

diserang. Setelah itu kami jarang mendapat kabar dari ayah. Ibu sampai 

sekarang sudah menikah lagi sampai dua kali. Dengan ayah tiri saya yang 

pertama, saya memiliki masalah dengan dia, yang mengakibatkan ibu 

harus bercerai lagi, namun sekarang ibu telah menikah lagi dengan ayah 

tiri saya yang ke dua” (Yuli/17/04-04-2009: 19:00 WIB). 

 

Yuli bukan merupakan anak yang berasal dari keluarga mampu, ibunya seorang 

wanita hanya seorang pengemis dilampu merah, sedangkan ayah tirinya kini 

seorang pemulung, kedua orang tuanya hanya berpendidikan hingga SD. Sejak 

kecil ia jarang sekali merasakan kebahagiaan, bagi keluarganya pendidikan bukan 

merupakan sesuatu yang wajib, ajaran agama pun kurang diterapkan dalam 

keluarga ini. Saat umurnya 12 tahun, Yuli mendapatkan suatu musibah, ia 

diperkosa oleh ayah tirinya yang pertama  saat ibunya sedang tidak ada dirumah. 

 “Saya pernah diperkosa oleh ayah tiri saya yang pertama, waktu itu umur 

saya baru 12 tahun, awalnya saya diam saja, tapi lama-lama saya tidak 

tahan kalau tidak cerita sama ibu, karena setiap rumah kosong pasti 



dijadikan kesempatan bagi ayah tiri saya untuk memperkosa saya, 

sedangkan saya tidak boleh kemana-kemana sama ibu jadi sulit bagi saya 

untuk menghindar, tapi setelah saya mengadu bukan keadilan yang saya 

dapat, melainkan ibu menyuruh saya untuk diam saja” (Yuli/17/04-04-

2009: 19:00 WIB). 

 

Sejak kejadian itu, Yuli mengaku bila ia merasa sangat frustasi. Ia sering kesal 

bila berada dirumah apalagi bila memikirkan ibunya hanya diam saja mendengar 

kejadian yang dialaminya, sebab dari itu ia sangat rajin keluar rumah dan bergaul 

dengan teman-temannya untuk mencari hiburan. Semakin hari pergaulannya pun 

semakin bebas, karena ibunya pun tak terlalu ketat menjaganya, ia sering keluar 

sampai malam, namun tak ada maksud dirinya untuk menjadi anak yang nakal, ia 

hanya sekedar mencari kesenangan diluar untuk mencari hiburan dan ini menjadi 

rutinitasnya selama dua tahun terakhir. 

Pada saat umurnya 15 tahun, ia sering diajak teman-temannya untuk bermain di 

Saburai pada malam hari, dan memang ada beberapa diantara teman 

sepermainannya yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ia pun 

mengaku sudah beberapa kali ditawari pekerjaan ini oleh temannya namun pada 

awalnya ia menolak, hingga pada suatu saat ia pun terkena pengaruh teman-

temannya tersebut. 

 “Saya dipengaruhi teman-teman saya, mereka tahu kalau saya memang 

dari keluarga yang tidak mampu, pendidikan saja tidak punya, mereka 

bilang dengan pekerjaan ini cari uang itu gampang sekali, apalagi saya 

memang sudah tidak perawan lagi karena diperkosa ayah tiri saya, 

akhirnya saya ikuti pekerjaan ini dan saya pun dikenalkan pada salah satu 

mami disaburai, dari mami tersebut saya mendapatkan tamu untuk diajak 

kencan” (Yuli/17/04-04-2009: 19:00 WIB). 

 



Itulah awal masuknya Yuli dalam kehidupan prostitusi, ia sangat ingat sekali di 

malam pertama ia bekerja, di sebuah hotel mini di kawasan Teluk Betung, ia harus 

melayani seorang tamu pria yang usianya jauh lebih tua darinya. Takut,  sedih, 

dan menyesal itulah yang ia rasakan saat melayani tamu pertamanya namun ia 

merasa tidak berdaya, ia tak ingin selamanya bergantung pada orang tuanya yang 

tidak mampu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama menjalani 

pekerjaannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ia bisa menghasilkan uang 

hingga Rp. 150.000 dalam satu malam, dari penghasilannya yang telah dipotong 

untuk diberikan pada mami (orang yang mencarikan tamu untuknya) sebesar Rp. 

50.000, namun tak setiap malam ia mendapatkan tamu terkadang juga ia pulang 

kerumah dengan tidak membawa uang.  

Yuli sangat menyadari bahwa pekerjaan ini sangat mengandung resiko, ia pernah 

dimarahi dengan ibu dan ayah tirinya yang kedua, namun itu tak berjalan lama 

pada akhirnya ibunya pun mengizinkan ia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial 

(PSK) karena dapat membantu perekonomian keluarga bahkan setiap pulang dari 

bekerja ia selalu dibuatkan rebusan air sirih agar ia tidak terkena penyakit 

kelamin, namun pada lingkungan tempat tinggalnya ia sering mendapatkan 

masalah walau ia tinggal ditempat pemukiman kumuh dan beberapa diantaranya 

juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), tetap ada pandangan bahwa 

anak yang belum cukup dewasa sangat buruk bila harus berhubungan dengan 

dunia prostitusi. Pada resiko penyakit menular seksual dari awal ia mengaku 

belum pernah mengalami, selain menggunakan rebusan air sirih sebagai alat 

pembersih, dalam satu bulan sekali ia pun rajin pergi kedokter untuk suntik KB, ia 

pun tidak pernah mengalami kehamilan diluar kehendaknya, walau tidak  semua 



tamu mau menggunakan alat kontrasepsi ia selalu berhati-hati dalam melayani 

tamunya agar tidak hamil. Walau dapat terhindar dari resiko penyakit menular 

seksual dari tamu, ternyata ia tidak dapat menghindari resiko kekerasan dari para 

tamu yang ia layani, ia pernah beberapa kali mengalami kekerasan fisik , seperti 

ditampar dan rambutnya dijambak karena sempat menolak paksaan konsumen 

untuk melakukan aktivitas seksual secara oral dan melalui anal, dan kekerasan 

mental seperti perendahan harga diri yang dilontarkan oleh beberapa tamu.  

Bagi Yuli tak ada kata libur dalam hidupnya, pekerjaannya tak mengenal waktu, 

karena tak ada aktivitas lain selain ia bekerja, hanya saja bila sedang tidak ada 

tamu ia mempunyai waktu untuk beristirahat, terkadang ia menggunakan waktu 

tersebut bersama teman-temannya untuk pergi berbelanja atau pergi main dengan 

teman laki-lakinya. Wanita berambut ikal ini juga mengatakan ia tidak 

mempunyai hobi khusus yang ia lakukan untuk mengisi waktu luangnya, ia suka 

melakukan apa saja yang membuat ia senang.  

Setelah hampir lebih satu tahun bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), 

ada keinginan Yuli untuk berubah dan meninggalkan pekerjaannya ini, namun ia 

belum dapat memastikan kapan ia benar-benar bisa meninggalkan kehidupan di 

dunia pelacuran, karena ia sendiri tidak tahu harus bekerja apalagi dengan 

kemampuan dan pendidikan yang tidak dimilikinya, sedangkan kebutuhan ia dan 

keluarganya tidak dapat dipenuhi bila ia tidak bekerja. 

 

 

 



B. Latar Belakang  Terjadinya Anak Yang Dilacurkan 

 

 Pada sub bab ini penulis akan mendeskripsikan latar belakang yang menjadi 

faktor timbulnya anak yang dilacurkan di Bandar Lampung, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada tiga orang informan. 

1.  Faktor Ekonomi Keluarga. 

Terbentuknya sebuah keluarga mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda-

beda, dalam sebuah keluarga latar belakang ekonomi ini akan memberikan 

pengaruh terhadap situasi atau suasana kehidupan keluarga, yang akan melahirkan 

iklim tertentu dalam keluarga yang pada gilirannya merupakan kondisi bagi 

lahirnya tingkah laku orang-orang dalam keluarga tersebut. Keadaan ekonomi 

keluarga sangat mempengaruhi bagaimana cara orang tua memenuhi kebutuhan 

keluarganya.  

Oleh karena itu dapat dipahami bila latar belakang ekonomi  kehidupan keluarga 

akan berdampak terhadap perkembangan anak yang sedang dalam masa 

pembekalan diri bagi kehidupannya kelak. Latar belakang ekonomi dapat 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seorang anak, namun dapat pula 

memberikan kontribusi bagi lahirnya anak-anak yang dilacurkan.   

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara ekonomi sebagian keluarga anak yang 

dilacurkan sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini sangat 

dipengaruhi oleh pekerjaan dari orang tua informan yang sangat sederhana dan 

tidak menghasilkan uang yang memadai, hasil temuan dilapangan menunjukkan 

bahwa orang tua dari ketiga informan memiliki pekerjaan dalam bidang sektor 



informal. Pada orang tua informan 1 dan informan 3 pendapatan perbulannya 

hanya dapat menghasilkan uang sebesar antara Rp. 500.000.-Rp. 600.000. 

Pendapat ini diperoleh dari pekerjaan pokoknya, sedangkan mereka tidak 

memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membantu perekonomian keluarga 

seperti memiliki lahan pertanian sendiri.  

Menurut Anwar (1999 : 23-25), berdasarkan kriteria ekonomi, sistem startifikasi 

sosial masyarakat terdiri dari tiga tingkatan, yaitu lapisan masyarakat ekonomi 

atas, lapisan masyarakat ekonomi menengah, dan lapisan masyarakat bawah, dan 

hasil penelitian ini menunjukkan ekonomi keluarga informan 1 dan informan 3 

terletak pada lapisan masyarakat bawah, yaitu warga masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, dimana dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000–Rp. 

600.000, orang tua informan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya, bahkan tidak sanggup untuk memenuhi biaya pendidikan anak-

anaknya, hal ini terjadi pada informan ke 3, keterbatasan perekonomian keluarga 

yang begitu menghimpit mengakibatkan dirinya harus putus sekolah. Tekanan 

perekonomian keluarga inilah yang mendorong informan 1 dan informan 3 untuk 

ikut dapat mencari pekerjaan, namun dengan tidak dimilikinya keahlian khusus 

akhirnya para informan pun terpengaruh dalam dunia prostitusi yang menjanjikan 

dapat menghasilkan uang mudah tanpa memerlukan latar belakang pendidikan. 

Menurut Saparti (1997 : 392), keadaan sosial ekonomi keluarga yang begitu 

menghimpit atau kondisi kemiskinan keluarga dapat menjadi salah satu faktor 

terjerumusnya seorang anak dalam dunia prostitusi (http://www.global-in-

arm.com) diakses pada tanggal 26-8-2009. Jadi dapat dikatakan bahwa tekanan 

http://www.global-in-arm.com/
http://www.global-in-arm.com/


sosial ekonomi keluarga dapat juga menjadi salah satu latar belakang timbulnya 

anak yang dilacurkan seperti yang dialami oleh informan 1 dan informan 3 diatas.  

Namun ternyata tak selamanya timbulnya anak yang dilacurkan dikarenakan oleh 

tekanan sosial ekonomi keluarga yang miskin, apabila informan 1 dan informan 3 

berada pada lapisan masyarakat bawah yang menyebabkan mereka menjadi anak 

yang dilacurkan, lain halnya dengan informan 2, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa informan 2 terletak pada lapisan masyarakat ekonomi menengah, ia 

melakukan pekerjaan ini bukan didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga 

yang mendesak. Orang tuanya tergolong cukup mampu, dengan penghasilan Rp. 

1.000.000-Rp. 1.500.000/bulan, orang tuanya masih dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari keluarga, bahkan mampu membiyai pendidikan anak-anaknya hingga 

perguruan tinggi negeri.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ketiga informan 

memperoleh pendapatan dari hasil bekerja sebesar Rp. 1.000.000-Rp. 

1.500.000/bulan. Pendapatan ini diperoleh tergantung dari banyaknya sedikitnya 

tamu yang harus mereka layani.  Dari pendapatan tersebut para informan dapat 

memenuhi kebutuhan pribadi tanpa harus membebankan orang tua lagi, namun 

pada informan 1 dan informan 3 dari pendapatan yang diperoleh tersebut sebagian 

diberikan kepada orang tuanya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari keluarganya.  

 

2.  Faktor Pendidikan Orang Tua 

Latar belakang pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor juga untuk 

mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya perlakuan salah terhadap anak, 



mengingat bahwa pendidikan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan 

manusia, baik fikirannya, perasaan, sikap, dan perilakunya. Dengan memiliki 

pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui yang mana yang baik 

dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna, baik untuk dirinya 

sendari maupun untuk orang lain yang membutuhkannya. 

Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui bahwa tingkat pendidikan formal 

orang tua informan tergolong rendah hanya terdapat satu pasang orang tua yang 

tamatan SMU, satu orang tamatan SLTP, dan selebihnya hanya berpendidikan SD 

saja. Rendahnya pendidikan orang tua informan tersebut dikarenakan kondisi 

kemiskinan yang bersifat struktural yang dialaminya, sehingga kecil peluang bagi 

orang tua informan untuk melanjutkan pendidikan ketika dibangku sekolah,  

Orang tua informan yang tingkat pendidikan formalnya rendah ini sangat 

berpengaruh terhadap proses pemenuhan kebutuhan keluarga yakni karena tingkat 

pendidikan yang rendah tersebut yang membuat orang tua anak yang dilacurkan 

tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehinggaa 

hanya dapat menghasilkan uang yang pas-pasan, selain itu pendidikan rendah juga 

berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan 

pendidikan dan bimbingan kepada anak-anaknya, khususnya terhadap informan 

anak yang telah beranjak remaja, dalam hal ini anak tidak dipersiapkan manjadi 

manusia dewasa dan berkembang tanpa adanya pola yang dituju, tetapi 

berkembang dengan sendirinya tanpa tuntunan agama dan nilai-nilai norma yang 

pasti yang didapat dari orang tua, sehingga anak tidak mengetahui dampak yang 

akan ditimbulkan ketika mereka beraktivitas di dunia prostitusi akibat tidak ada 

bimbingan dari orang tua. Sebagaimana yang dialami oleh informan 1 dan 



informan 3 orang tuanya yang berpendidikan rendah tidak pernah menyadari akan 

bahayanya seorang remaja ketika masuk dalam dunia prostitusi, karena kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki orang tuanya, walau pada awalnya terdapat penolakan 

terhadap pekerjaan ini namun pada akhirnya orang tua dari kedua informan ini 

pun tak memberikan bimbingan dan arahan lagi pada anaknya agar tidak 

melanjutkan pekerjaannya sebagai PSK. Sedangkan pada informan 3, pendidikan 

orang tuanya yang hingga tingkatan SMU ternyata tak membawa pengaruh 

terhadap keberhasilan informan malah menjadikan informan anak menjalani 

perkembangan hidupnya tanpa ada arahan dan bimbingan yang lebih baik, dengan 

tingkat usia yang masih sangat muda, dimana pada usia ini mudah sekali bagi 

anak untuk mendapatkan pengaruh dari berbagai macam kehidupan, informan 

sudah harus menjalani sendiri kehidupannya tanpa bimbingan dari kedua 

orangtuanya. 

3. Faktor Lingkungan Keluarga 

Salah satu yang juga dapat melatarbelakangi anak menjadi PSK adalah faktor 

lingkungan keluarga, adanya keutuhan keluarga yang dilengkapi oleh anggota-

anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak-anak, dimana anggota-anggota 

keluarga tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga keutuhan keluarga yang 

dimaksud bukan hanya keutuhan keluarga dalam bentuk fisik saja namun juga 

keutuhan keluarga dalam bentuk psikis. Dari hasil penelitian berdasarkan 

penjelasan beberapa informan terdapat bentuk keluarga yang utuh secara fisik 

namun tidak utuh secara psikis yaitu tidak berjalan dengan baik peran dan fungsi 



dari keluarga tersebut, selain itu terdapat juga keluarga yang tidak utuh akibat 

terjadinya perceraian orang tua. 

Keutuhan keluarga dalam bentuk fisik namun tidak utuh secara psikis yang 

diakibatkan tidak berjalannya peran dan fungsi keluarga dengan baik yang dialami 

oleh beberapa informan, salah satunya terdapat pada keluarga informan 2,  seperti 

yang dipaparkan sebagai berikut : 

 “Orang tua saya semuanya di Palembang, sudah satu tahun ini saya putus 

komunikasi dengan mereka, mereka tidak pernah mencari saya atau 

menghubungi saya, begitu juga dengan saya. Kalau alamat mereka di 

Palembang saya tidak tahu jelasnya dimana, tapi dulu saya pernah kesana 

untuk mengunjungi mereka” (Pipit/17/06-03-2009: 20:00 WIB). 

 

 

Berdasarkan penuturan informan 2 diatas, tidak terjadinya keutuhan keluarga 

secara psikis dikarenakan antara anggota keluarga informan tidak terjalin interaksi 

sosial yang baik, ketegangan-ketegangan yang terjadi menyebabkan suasana yang 

tidak harmonis yang berujung pada putusnya komunikasi antara orang tua dan 

informan anak dalam waktu yang cukup lama. Informan 2 yang status usianya 

remaja, masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya 

terutama kasih sayang dari orang tua. Namun akibat dari tidak adanya interaksi 

yang terjadi dalam keluarga, informan 2 tidak mendapatkan perhatian dan kasih 

sayang tersebut sehingga ia tidak mendapatkan perlindungan dan bimbingan untuk 

menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik dari kehidupan yang menyimpang 

dari nilai-nilai norma yang ada dalam masyarakat, sehingga ia pun terpengaruh 

dan terjerumus dalam dunia prostitusi. 



Kemudian terputusnya hubungan suami istri (bercerainya ayah dan ibu), juga 

menjadi faktor yang dapat menimbulkan anak yang dilacurkan, seperti apa yang 

dialami oleh informan 3. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan berikut: 

“Sejak saya SD ayah dan ibu sudah berpisah, saya, kakak dan adik, kami 

semua tinggal bersama ibu, sedangkan ayah saya pindah dan tinggal 

diserang. Setelah itu kami jarang mendapat kabar dari ayah. Ibu sampai 

sekarang sudah menikah lagi sampai dua kali. Dengan ayah tiri saya yang 

pertama, saya memiliki masalah dengan dia, yang mengakibatkan ibu 

harus bercerai lagi, namun sekarang ibu telah menikah lagi dengan ayah 

tiri saya yang ke dua (Yuli/16/04-04-2009 : 19:00 WIB).  

 

 

Dari keterangan yang diberikan oleh informan 3 tersebut mengindikasikan bahwa 

perceraian dapat mengakibatkan hilangnya peran dan tanggung jawab dari  salah 

satu orang tua, seperti yang dialami oleh informan 3 ini setelah terjadi perceraian 

antara kedua orang tuanya ia tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari ayah 

kandungnya. Dengan kondisi keluarga yang telah bercerai, sangat sulit bagi 

seorang ibu untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anaknya serta membantu 

mempersiapkan mereka agar menjadi aggota masyarakat yang baik apalagi 

hilangnya peran seorang ayah menyebabkan ibu seorang diri memegang kendali 

untuk mengatur keluarganya. Sementara itu perkembangan anak tidak dapat 

ditunda, pada usai ini informan masih mengalami masa usia pubertas, saat dimana 

ia mencari jati diri dan masih membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan 

rasa aman bagi dirinya dalam mengarungi kehidupan. Atas dasar hal inilah yang 

mendorong ibu dari informan 3 untuk menikah lagi dengan seorang pria dengan 

maksud ada seseorang yang membantu dirinya dalam menjalankan peran sebagai 

orang tua. Namun yang terjadi pada informan setelah dirinya mendapatkan figur 

pengganti dari ayah kandungnya, bukan bimbingan dan perlindungan yang 



didapatkan, melainkan ia mendapatkan pelecehan seksual dari ayah tirinya, 

beberapa kali informan anak ini mengalami perkosaan seperti penuturannya 

berikut ini : 

 “Saya pernah diperkosa oleh ayah tiri saya yang pertama, waktu itu umur 

saya baru 12 tahun, awalnya saya diam saja, tapi lama-lama saya tidak 

tahan kalau tidak cerita sama ibu, karena setiap rumah kosong pasti 

dijadikan kesempatan bagi ayah tiri saya untuk memperkosa saya, 

sedangkan saya tidak boleh kemana-kemana sama ibu jadi sulit bagi saya 

untuk menghindar, tapi setelah saya mengadu bukan keadilan yang saya 

dapat, melainkan ibu menyuruh saya untuk diam saja.” (Yuli/16/04-04-

2009 : 19:00 WIB).  

 

Dari pernyataan informan 3 diatas, dapat dilihat bahwa keluarga masih 

menganggap pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri informan 3  

merupakan sebuah aib yang harus ditutup rapat, sehingga merasa tidak perlu 

diceritakan agar tidak menambah beban bagi keluarganya, selain itu posisi 

perempuan dalam keluarga ini masih memiliki rasa ketidakberdayaan, informan 3 

yang merupakan keluarga miskin tidak dapat melakukan apa-apa akibat pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya, hal ini disebabkan karena ada 

ketergantungan perekonomian pada ayah tiri informan sebagai pencari nafkah 

keluarga, perekonomian keluarga yang kurang membuat posisi perempuan dalam 

keluarga informan menjadi lemah. Kejadian demi kejadian yang dialami oleh 

informan 3 ini, menciptakan suasana rumah yang sudah tidak harmonis lagi, anak 

pun menjadi kecewa dan marah pada keluarganya akibat tidak adanya 

perlindungan dan kasih sayang yang ia dapatkan, hal ini membuat informan anak 

untuk mencari kesenangan diluar rumah dengan maksud untuk menghilangkan 

rasa frustasi dan kepenatan akan beban hidup yang ia terima.  

 



4. Faktor Lingkungan Sosial 

Selain itu dalam penelitian ini, faktor lingkungan sosial sangat mempengaruhi 

terjadinya anak yang dilacurkan. Yaitu adanya pengaruh secara langsung dari 

teman dalam pergaulan sehari-hari dan bujukan dari orang dewasa. Namun 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga informan, dapat terlihat 

bahwa pengaruh dari teman lebih mendominasi dari pada pengaruh yang 

diberikan oleh orang dewasa, seperti penuturan Informan 2 dibawah ini: 

“dia bilang kesaya, katanya “udahlah Pit mau aja, anggap aja ini Cuma 

iseng, lagian juga kan kamu udah pernah melakukan ini dengan pacar 

kamu dulu, kan lumayan uangnya bisa dipake buat nambahin uang jajan, 

kan kamu anak kos” (Pipit/17/06-03-2009/20:00 WIB). 

 

 

Serta penuturan dari Informan 3: 

 “Saya dipengaruhi teman-teman saya, mereka tahu kalau saya memang 

dari keluarga yang tidak mampu, pendidikan saja tidak punya, mereka 

bilang dengan pekerjaan ini cari uang itu gampang sekali, apalagi saya 

memang sudah tidak perawan lagi karena diperkosa ayah tiri saya, 

akhirnya saya ikuti pekerjaan ini dan saya pun diserahkan pada salah satu 

mami disaburai, dari mami tersebut saya mendapatkan tamu untuk diajak 

kencan” (Yuli/17/04-04-2009: 19:00 WIB). 

 

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas membuktikan bahwa teman 

memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk terjun kedalam dunia prostitusi. 

Pada mulanya informan anak sekadar keluar malam atau berkumpul bersama 

teman-temannya disuatu tempat untuk melapaskan diri dari kesuntukkan akibat 

suasana keluarga yang tidak menyenangkan, ditempat itulah informan anak 

bertemu dengan teman-temannya dan mulai melakukan interaksi, namun dari hasil 

pergaulan yang diperoleh informan anak tidak mendatangkan hal yang positif, 

melainkan informan anak dipengaruhi untuk masuk kedalam dunia prostitusi 



apalagi pada saat itu keadaan psikologis informan anak sedang dalam keadaan 

tidak stabil.  

Dari pernyataan kedua informan diatas, salah satu alasan yang digunakan teman 

untuk mempengaruhi informan yaitu keadaan informan yang sudah tidak  

perawanan lagi, disebabkan oleh pelecehan seksual dan seks bebas yang pernah 

dilakukan oleh orang-orang terdekat, dan akibat dari pelecehan seksual dan seks 

bebas yang pernah diterima informan ini menyebabkan mereka merasa kehilangan 

harga diri. Kemudian pengaruh teman ini diperkuat dengan adanya pengaruh gaya 

hidup yang setiap saat dilihat dari teman-teman sepermainannya, anak yang masih 

dalam masa pubertas, sedang berada dipersimpangan dengan emosi yang masih 

labil, dihadapkan dengan berbagai pengaruh yang menjanjikan kesenangan, 

kemewahan dan kebebasan. Terlebih lagi didorongnya oleh faktor-faktor lainnya 

seperti ketidakharmonisan keluarga, kurangnya perhatian dan kontrol orang tua, 

bukan tidak mungkin hal ini akan membawa pengaruh terhadap anak, selain itu 

juga pengaruh ini tidak akan menjadi masalah bila kondisi sosial-ekonomi 

keluarga turut mendukung, namun apabila latar belakang ekonomi sangat pas-

pasan, maka tidak mungkin mereka berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari yang mengakibatkan mereka mencari jalan pintas dan pada akhirnya 

terkena pengaruh untuk memasuki dunia prostitusi.   

Selain pengaruh langsung yang didapatkan dari teman, informan juga 

mendapatkan pengaruh dari orang dewasa, seperti yang dialami oleh informan 1, 

dari pengalaman yang dilihatnya secara langsung bagaimana proses aktivitas 

hubungan seksual dalam dunia prostitusi. Orang dewasa yang merupakan tetangga 

informan yang seharusnya memberi bimbingan dan pengalaman positif, malah 



mengenalkan informan anak pada dunia prostitusi, selain itu juga informan 1 

mendapatkan pengaruh dari orang tua teman sepermainannya yang biasa menjadi 

penghubung antara pekerja seks komersial dan konsumen, status usia informan 

yang masih dibawah umur sangat mudah sekali dibujuk dan diiming-imingi 

kesenangan dan kemewahan apalagi dengan kondisi perekonomian keluarga yang 

juga pas-pasan.  

 

Dari keempat faktor yang menyebabkan terjadinya pelacuran anak diatas, bukan 

niat yang berasal dari dalam hati mereka untuk masuk kedalam dunia prostitusi, 

melainkan kurang berjalannya peran dan fungsi orang tua dalam sebuah keluarga, 

menurut S. T Vembrianto (1993 : 36-38) peran dan fungsi orang tua dalam 

keluarga erat kaitannya dengan penerapan fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi 

edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi rekreasi, fungsi afeksi 

maupun fungsi ekonomi. Ketidakmampuan sebuah keluarga melaksanakan 

berbagai peran dan fungsi keluarga inilah, terutama fungsi perlindungan dan 

fungsi afeksi serta fungsi ekonomi yang kemudian diikuti dengan fungsi edukasi 

dan fungsi sosialisasi menyebabkan seorang anak sangat mudah terpengaruh 

untuk terjerumus kedalam dunia prostitusi, yang kemudian mendorong terjadinya 

anak yang dilacurkan. Pada fungsi perlindungan sudah seharusnya orang tua 

informan anak memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang tidak baik 

dan dari hidup yang menyimpang dari norma-norma dengan maksud agar anak 

merasa aman, berdasarkan hasil penelitian peran dan fungsi dari keluarga ini 

menjadi tidak efektif ketika terjadi ketegangan-ketegangan dalam keluarga, yang 

kemudian disusul dengan disorganisasi keluarga yang meliputi berbagai 

kelemahan seperti hilangnya keharmonisan keluarga, ketidaksesuaian atau 



putusnya jalinan ikatan anggota-anggotanya dari keluarga sehingga kurang 

timbulnya hubungan perasaan yang dilandasi dengan cinta kasih. Pada akhirnya 

orang tua kemudian gagal memberikan pendidikan dan teladan yang baik, serta 

didukung oleh kondisi perekonomian yang lemah membuat anak menjalani 

sendiri perkembangan kehidupannya, informan anak yang belum bisa menentukan 

keputusan terbaik baik hidupnya akhirnya masuk kedalam lingkungan sosial yang 

salah, sehingga terpengaruh untuk mengikuti pola tingkah laku yang menyimpang 

dari nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat.  

 

C. Bentuk-Bentuk Resiko Pekerjaan Pada Anak Yang Dilacurkan 

Kehidupan malam anak-anak yang dilacurkan memiliki berbagai peluang resiko 

yang mengancam kesalamatan yang tidak disadari oleh mereka sendiri. Resiko 

anak yang dilacurkan menurut hasil temuan dilapangan adalah dalam bentuk 

tindak kekerasan, baik kekerasan yang bersifat psikis (mental), fisik, maupun 

seksual. 

1. Kekerasan Psikis (Mental) 

Kekerasa mental seringkali disebut juga sebagai kekerasan nonfisik. Jenis 

kekerasan ini lebih terkait dengan masalah psikologis yang dapat mempengaruhi 

emosional serta perendahan harga diri anak yang dilacurkan. Dari ketiga informan 

anak dapat diketahui kekerasan mental yang kerap diterima pada anak-anak yang 

dilacurkan banyak dilakukan oleh masyarakat dan konsumen. 

Kekerasan mental oleh masyarakat yang dirasakan oleh anak yang dilacurkan 

antara lain julukan atau sebutan yang diberikan masyarakat kepada mereka, 



seperti sebutan gadis gampangan, gadis murahan, serta anak nakal. Selain itu tak 

jarang juga masyarakat menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memberikan 

cibiran bahkan ada pula masyarakat yang tidak mau tahu dengan keberadaan 

informan.  

Gambaran mengenai tindak kekerasan secara mental yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap anak yang dilacurkan diantaranya seperti yang dialami oleh 

para informan, yaitu berupa pandangan buruk dari masyarakat tempat tinggalnya 

yang tak jarang pula masyarakat tersebut memberikan cibiran bahkan penghinaan 

saat bertemu dengan dirinya. Hal ini terjadi karena tidak adanya masyarakat yang 

mengangap bahwa pekerjaan sebagai pekerja seks komersial sebagai sebuah 

pekerjaan yang patut untuk dipuji, apalagi bila pekerjaan tersebut dilakukan oleh 

anak-anak yang masih dibawah umur, maka timbullah pelabelan pada anak bahwa 

anak tersebut merupakan anak yang nakal dimana selama masa pertumbuhannya 

tidak disertai dengan bimbingan sehingga tidak memiliki nilai-nilai norma dan 

moral yang ada dalam masyarakat. 

Kekerasan secara psikis seperti penghinaan, cacian, dan makian yang dilakukan 

masyarakat terhadap anak yang dilacurkan ini dapat melukai hati dan perasaan 

serta menjatuhkan harga diri bagi seorang anak, seringkali anak menjadi malu dan 

merasa tidak berguna akibat perlakuan yang harus diterima dari lingkungan 

tempat tinggalnya. Tindak kekerasan secara psikis yang diterima ini pada akhirnya 

akan membawa anak yang dilacurkan pada rasa rendah diri dan bersikap tertutup 

pada masyarakat, hal inilah yang terjadi pada ketiga informan. Ketika pelabelan 

sebagai anak nakal tak mungkin dapat mereka hindarkan, dan masyarakat 

sekitarnya seolah tidak ingin tahu apa penyebab terjerumusnya mereka kedalam 



dunia prostitusi, oleh sebab itu para informan pun menilai perubahan apapun yang 

mereka lakukan tidak akan merubah pandangan buruk masyarakat terhadap 

mereka, dan akhirnya menganggap pekerjaan sebagai pekerja seks komersial 

suatu keterlanjuran yang akan mereka jalani. 

Selain kekerasan psikis yang dilakukan oleh masyarakat, para informan juga 

acapkali mendapatkan perlakuan kekerasan psikis dari pemakai jasa mereka. 

Penipuan dan lontaran kata-kata menyakitkan pun pernah mereka alami. Hal ini 

diperkuat dengan ungkapkan yang ditunjukkan oleh informan ke 2. 

“Saya pernah dibawa oleh tamu ke daerah Tataan padahal tidak ada 

perjanjian sebelumnya kalau saya akan dibawa jauh dari lokasi tempat 

bekerja, di tempat itu selesai melayani tamu tarsebut saya disiksa secara 

fisik dan mental, saya ditampar, ditendang pada bagian paha, sampai mata 

saya pun dipukul, tamu itu memukul karena saya  minta diantarkan 

pulang, tapi ia tidak mau mengantarkan, saya juga mendapatkan caci-maki 

yang sangat merendahkan harga diri saya, dia mangatakan bahwa saya 

hanya seorang pelacur jadi saya jangan sombong dan harus nurut dengan 

dia” (Pipit/17/06-03-2009: 20:00 WIB). 

 

Dari pernyataan informan tersebut terlihat, walaupun mereka telah memberikan 

jasa terhadap para konsumen, namun tidak dapat dihindari perendahan harga diri 

tetap harus mereka terima, konsumen seolah tidak memberikan itikad baik atau 

perlindungan untuk menghargai jasa yang telah diberikan oleh anak yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial. 

2. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik yang dialami oleh informan anak yang dilacurkan masih berkaitan 

dengan kekerasan mental yang mereka terima, namun kekerasan fisik yang terjadi 

hanya didapat dari para konsumen pengguna jasa mereka, para informan tidak 



pernah memperoleh kekerasan fisik dari masyarakat lingkungan tempat 

tinggalnya. 

Kekerasan fisik yang informan terima biasanya dibarengi dengan kekerasan 

mental, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang biasanya dialami oleh informan 

seperti, ditampar, ditendang, dipukul pada bagian mata, hingga rambut yang 

dijambak. Kekerasan tersebut terjadi ketika informan tidak bisa menuruti 

permintaan konsumen dalam melakukan aktivitas seksual yang dianggap bahaya 

bagi informan anak. Seperti yang terjadi pada informan 2, ia mengalami kekerasan 

fisik pada bagian wajah dan mata, serta tendangan pada bagian paha, kekerasan 

fisik tersebut ia terima karena ia menolak dibawa ketempat jauh dari lokasi tempat 

ia bekerja tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Selain itu kekerasan fisik juga 

terjadi pada informan 3 seperti ditampar dan rambutnya dijambak, hal ini terjadi 

ketika ia melakukan penolakan terhadap konsumen yang meminta untuk 

melakukan aktivitas seksual secara oral dan melalui anal, hal ini dilakukan oleh 

informan 3 karena ia menganggap aktivitas seksual seperti ini cukup 

membahayakan bagi jiwanya. Kekerasan fisik yang diterima para informan ini 

ternyata cukup membawa dampak trauma yang dapat membahayakan psikologis 

dari anak yang dilacurkan, sehingga membuat mereka lebih selektif dalam 

mencari konsumen. 

3. Kekerasan Seksual 

Dari hasil temuan dilapangan, aktivitas seksual anak yang dilacurkan dengan 

konsumen yang beragam dan melalui perkenalan yang singkat memiliki resiko 

yang cukup tinggi bagi anak, karena waktu perkenalan anak yang dilacurkan 



dengan konsumen yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan melakukan 

aktivitas seksual tidak memberikan kesempatan kepada anak yang dilacurkan 

untuk mendalami perilaku konsumen, sehingga anak yang dilacurkan sering 

mengalami keterlambatan menyadari bahwa dirinya dalam bahaya.  

Dari ketiga informan, diketahui bahwa dua diantaranya pernah mengalami tindak 

kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual tersebut dialami ketika konsumen 

meminta melakukan hubungan yang tidak diinginkan oleh anak. Berdasarkan 

penjelasan dari informan bentuk kekerasan seksual yang mereka terima yaitu,  

saat tamu memaksa untuk melakukan aktivitas seksual secara oral seks, selain itu 

ditemukan juga bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh informan yaitu, 

melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan anal. Aktivitas seksual seperti 

ini biasanya dianggap cukup berbahaya bagi anak, hubungan seksual 

menggunakan anal dapat membawa efek negatif, informan anak bisa mengalami 

pendarahan bahkan bibir anal bisa dijahit bila terjadi sobek. Namun sekali lagi 

dalam hal ini terdapat ketidakberdayaan seorang anak perempuan, penolakan yang 

dilakukan anak  berujung pada sebuah paksaan oleh para konsumen sehingga 

membuat anak yang dilacurkan akhirnya mengikuti semua keinginan konsumen, 

karena mereka tidak mau terjebak dalam keadaan yang lebih bahaya lagi.  

 Dari ketiga bentuk kekerasan yang dialami anak yang dilacurkan diatas, sebagian  

besar kekerasan tersebut dilakukan oleh laki-laki dewasa yang menjadi konsumen 

dari para informan anak, semua kekerasan terjadi ketika informan anak tidak 

dapat mengikuti keinginan-keinginan konsumen dalam melakukan aktivitas 

seksual yang dianggap anak cukup membahayakan bagi dirinya, informan juga 

mengalami kekerasan dengan pola “berlapis” atau “ganda” yang artinya tindak 



kekerasan akan selalu diiringi dengan tindak kekerasan yang lain. Dari hasil 

pembahasan diatas terlihat bahwa masih adanya kekuasaan laki-laki terhadap 

perempuan, dalam hal ini menunjukkan bahwa laki-laki menjadi makhluk yang 

aktif (subyek) sementara perempuan menjadi pasif atau obyek dari kekuasaan 

(subordinat). Laki-laki merasa lebih unggul dan berkuasa dibandingkan 

perempuan, perasaan seperti ini kemudian mendorong laki-laki untuk melakukan 

eksperimen terhadap perbuatan-perbuatan tidak terpuji, dan pada akhirnya 

perempuan menjadi obyek pelampiasan dan pemaksaan gejolak seksualitas laki-

laki. Menurut Tommy Awuy, 1999 (dalam SN. Laila dan Yuni Satia Rahayu, 

2004: 1) menerangkan bahwa kekuasaan ada ditangan laki-laki. Hal ini membuat 

laki-laki menjadi makhluk yang aktif (subyek) sementara perempuan menjadi 

pasif (obyek) dari kekuasaan (subordinat).  

 

Dari hasil data yang diperoleh selama penelitian, informan hanya dihadapkan pada 

tiga bentuk resiko kekerasan yang telah dibahas diatas. Penulis tidak mendapati 

terjadinya resiko gangguan kesehatan, karena dalam penjelasannya ketiga 

informan mempunyai cara untuk dapat menghindarkan diri dari resiko gangguan 

kesehatan, seperti informan yang rutin selama sebulan sekali mendatangi dokter 

untuk disuntik KB, menganjurkan konsumen mereka agar dapat menggunakan 

alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan seksual, dan menggunakan air sirih 

untuk membersihkan vagina setelah melakukan aktivitas seksual. Selain itu juga 

penulis tidak menemukan keterlibatan informan anak dalam penggunaan obat-

obatan terlarang seperti narkoba.   

 

 

 



 D. Aktivitas dan Harapan Anak Yang Dilacurkan 

Berdasarkan status usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, ketiga 

Informan ini masih berkewajiban beraktifitas sebagai pelajar, dan memperoleh 

pendidikan hingga perguruan tinggi, namun dari 3 Informan yang didapat hanya 

terdapat 2 Informan yang masih duduk dibangku sekolah. Informan yang masih 

duduk dibangku sekolah ini pada kesehariannya menjalankan kewajibannya 

sebagai pelajar, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial tidak membuat kedua 

informan ini berniat untuk meninggalkan bangku sekolah, sepulangnya melakukan 

aktivitas disekolah kedua informan ini pun pulang ketempat tinggal mereka, 

biasanya pada siang hari dipergunakan anak untuk membantu orang tua, belajar, 

ataupun digunakan sebagai waktu untuk beristirahat, dan ketika menjelang malam 

hari, inilah waktunya para informan untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan 

bagi Informan 3, tidak ada aktivitas selain bekerja dan beristirahat karena ia sudah 

tidak merasakan bangku sekolah lagi setelah lulus dari SD, apabila sedang tidak 

bekerja biasanya informan anak ini menggunakan waktunya untuk beristirahat 

dengan keluarga atau bermain dengan teman-temannya. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, ketiga informan ini mengakui bahwa 

mereka memiliki harapan pada suatu hari nanti ada perubahan dalam hidupnya, 

dan meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi agar bisa meninggalkan 

pekerjaan sebagai pekerja seks komersial, sehingga mereka memiliki kehidupan 

yang lebih baik. Harapan inilah yang dijadikan informan anak sebagai tujuan 

hidup agar terus dapat survive. Sehingga anak ini memiliki harapan pada suatu 

hari nanti dapat membuat orang tua mereka bahagia dan bangga terhadap 



keberhasilan yang diraih para informan anak ini dan tentunya keberhasilan yang 

diharapkan bukan berasal dari pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian pada ketiga informan anak yang dilacurkan di 

Bandar Lampung, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Latar belakang timbulnya anak yang dilacurkan disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan orang tua, faktor 

lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Keempat faktor tersebut 

terjadi karena kurang berjalannya funsi dan peran dari keluarga itu sendiri 

sehingga informan anak mudah terpengaruh dalam dunia prostitusi. 

2. Resiko pekerjaan dari anak yang dilacurkan di Bandar Lampung terjadi dalam 

bentuk kekerasan, yaitu, kekerasan psikis (mental), kekerasan fisik, kekerasan 

seksual. Sedangkan resiko pada gangguan kesehatan, dan penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang tidak ditemukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil 

penelitian pada setiap informan diketahui bahwa kekerasan dalam bentuk 

psikis merupakan kekerasan yang paling sering diterima oleh anak, kekerasan 

ini dilakukan baik oleh masyarakat lingkungan tempat tinggalnya maupun 

dari konsumen yang menggunakan jasa informan. Kekerasan secara psikis 

yang yang dialami oleh informan tersebut berupa cacian dan makian yang 

menimbulkan rasa rendah diri pada anak. Selain itu kekerasan secara fisik 

yang dialami oleh informan yaitu berupa tendangan pada bagian paha, 



ditampar, dipukul pada bagian mata, serta rambut dijambak. kekerasan ini 

terjadi ketika informan menolak permintaan konsumen untuk melakukan 

aktivitas seksual yang dianggap berbahaya bagi jiwa informan, seperti 

melakukan aktivitas oral seks dan melakukan aktivitas seksual melalui anal 

informan, yang menyebabkan informan anak pada akhirnya mengalami juga 

kekerasan seksual akibat dari pemaksaan yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut, kekerasan yang dilakukan oleh konsumen ini sebagi wujud rasa 

memiliki kekuasaan terhadap informan yang tidak mempunyai nilai tawar 

terhadap konsumen. 

 

3. Pada aktivitas anak yang dilacurkan di Bandar Lampung, sebagai seorang 

remaja yang masih berstatus sebagai pelajar, tetap menjalankan aktivitasnya 

untuk berangkat kesekolah pada hari sekolah, dan menggunakan waktu luang 

untuk beristirahat, bermain bersama teman-teman, ataupun membantu orang 

tua, dan menjelang malam hari para informan ini pun memulai aktivitasnya 

dijalanan yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK), sedangkan bagi 

informan yang tidak berstatus sebagai pelajar lagi tidak ada batasan waktu 

kapan untuk memulai kapan pekerjaannya, waktu luang bisanya digunakan 

untuk beristirahat ataupun bermain bersama teman-temannya. Harapan yang 

dimiliki anak yang dilacurkan di Bandar Lampung, adanya keinginan dari 

para informan untuk meninggalkan pekerjaan ini pada suatu hari, karena 

mereka mengingikan kehidupan yang jauh lebih baik, sehingga dapat 

membahagiakan orang tua.  

 

 



B. Saran 

 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan penulis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Mengingat ditemukan terjadinya anak yang dilacurkan dengan berbagai 

faktor yang melatar belakangi penyebabnya dalam penelitian ini, maka 

dianggap perlu adanya pola asuh dan pendidikan yang sesuai dengan 

karakteristik dan kepribadian anak. Sebagai orang tua harus selalu memantau 

perkembangan anak, termasuk dengan lingkungan pergaulan di luar rumah. 

Orang tua harus bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-

anaknya dan mampu memberikan solusi yang bijaksana ketika anak 

mengalami kesulitan dan masalah sehingga anak merasa dirinya mendapat 

bimbingan dan kasih sayang, serta memberikan bekal agama yang baik dan 

benar, selalu ditanamkan sejak usia dini karena agama adalah modal dasar 

dan sebaik-baiknya bekal untuk anak di kemudian hari.  

 

2. Mengingat ditemukannya anak yang dilacurkan rentan dengan kekerasan, 

perlu adanya pembinaan terhadap anak baik yang dilakukan dari lingkungan 

keluarga, masyarakat, lembaga  sosial masyarakat, ataupun pemerintah untuk 

dapat mengurangi bertambahnya jumlah angka anak yang dilacurkan. 

 

3. Untuk membantu anak perempuan keluar dari perangkap bisnis prostitusi, tak 

pelak yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk memahami 

mereka adalah korban situasi, korban ketidakadilan, dan korban sikap 



masyarakat yang kadang memakai kacamata “hitam-putih”, merasa diri 

paling benar, dan melihat dengan sinis mereka yang terjerumus dalam bisnis 

prostitusi tanpa mau membuka hati untuk memberi kesempatan mereka 

menjalani kembali kehidupan di masyarakat yang normal. 

 

4. Masih terdapatnya anak yang dilacurkan di Bandar Lampung berstatus 

sebagai pelajar aktif, maka wajib bagi setiap orang tua memberi pendidikan 

terhadap bahaya seks bebas dan pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi, 

membangun kesadaran anak atas hak-hak mereka, dan membangun kesadaran 

untuk tidak berperilaku konsumtif. 

 

 

 

 

 

 


