
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hakekat pembangunan adalah pembangunan 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 pelaksanaaannya, 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 dating 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. 
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Dalam kehidupan masyarakat, di manapun berada, selalu terdapat penyimpangan-

penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara 

sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah 

masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi diantara masyarakat terkadang 

menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang menimbulkan penyimpangan 

norma yang berlaku pada masyarakat tersebut (Soekanto, 1989:79). 

Di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Lampung pelacuran dipandang 

negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap 

sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai 

sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan (evil necessity). 

Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa 

menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-

laki) tanpa penyaluran itu, di khawatirkan para pelanggannya justru akan 

menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. 

Prostitusi yang kian marak hadir di masyarakat kini bukan hanya wanita-wanita 

yang sudah dewasa, melainkan wanita muda yang baru berumur belasan tahun. 

Fenomena ini terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal seperti; gaya 

hidup, lingkungan sekitar, pergaulan bebas, dan bahkan hasrat dalam diri sendiri. 

Dengan hadirnya prostitusi yang menghadirkan  remaja-remaja belasan tahun ini, 

maka kian meliriklah mata laki-laki buaya darat yang ingin sekali mencicipinya, 

dengan kata lain “masih segel”. Keadaan yang seperti inilah yang membuat para 

mami-mami (mucikari) kian memburu anak-anak belasan tahun yang notabennya 
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masih duduk di bangku sekolah atas (SMA) dengan menawarkan sejuta iming-

imingnya. 

Dahulu remaja mungkin mengaggap seks adalah hal yang tabu dan belum pantas 

untuk di pelajari, namun kian hari dunia terhempas westernisasi, maka seks saat 

ini tidak lah menjadi hal yang tabu lagi bagi para remaja, karena banyaknya pola 

dan tingkah laku para remaja saat ini sudah berkiblat ke barat-baratan sehingga 

mereka menganggap seks adalah sesuatu yang biasa untuk diperbincangkan 

bahkan di ikuti para remaja saat ini. Saat ini pendidikan seks sudah harus 

diberikan kepada anak/remaja, agar anak/remaja tidak lagi merasa seks hal tabu 

untuk diketahui dan dibicarakan agar diharapkan kelak mereka tidak 

menyalahgunakan seks dalam masa pubertasi mereka. 

Menurut Kartono Mohamad pendidikan seksual yang baik mempunyai tujuan 

membina keluarga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (dalam Diskusi 

Panel Islam Dan Pendidikan Seks Bagi Remaja, 1991). Beberapa ahli mengatakan 

pendidikan seksual yang baik harus dilengkapi dengan pendidikan etika, 

pendidikan tentang hubungan antar sesama manusia baik dalam hubungan 

keluarga maupun di dalam masyarakat. Juga dikatakan bahwa tujuan dari 

pendidikan seksual adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin 

mencoba hubungan seksual antara remaja, tetapi ingin menyiapkan agar remaja 

tahu tentang seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi 

aturan hukum, agama dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material 

seseorang. Selain itu pendidikan seksual juga bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan mendidik anak agar berperilaku yang baik dalam hal seksual, 
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sesuai dengan norma agama, sosial dan kesusilaan. 

Jadi tujuan pendidikan seksual adalah untuk membentuk suatu sikap emosional 

yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah 

hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang 

menjijikan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan manusia, yang merupakan 

anugrah Tuhan dan berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, 

dan supaya anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan 

hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada 

waktu yang tertentu saja. (Http:/www.ecenterconsultant.com,diakses tgl 

08/05/2012) 

Pada manusia, hasrat seksual dewasa biasanya mulai muncul dengan masa 

pubertas. Ekspresi seksual dapat mengambil bentuk masturbasi atau seks dengan 

pasangan. Minat seksual di kalangan remaja, seperti orang dewasa, dapat sangat 

bervariasi. Aktivitas seksual secara umum dikaitkan dengan sejumlah risiko, 

termasuk penyakit menular seksual (termasuk HIV/AIDS) dan kehamilan yang 

tidak diinginkan. Hal ini dianggap sangat benar untuk remaja muda, karena otak 

remaja tidak memiliki saraf yang matang (daerah beberapa otak lobus frontal 

korteks otak dan di hipotalamus penting untuk kontrol diri, penundaan kepuasan, 

dan analisis resiko dan penghargaan yang tidak sepenuhnya matang sampai usia 

25-30). Karena sebagian hal ini, kebanyakan remaja dianggap secara emosional 

kurang matang dan tidak mandiri secara finansial. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_menular_seksual
http://id.wikipedia.org/wiki/HIV
http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS


5 
 

Faktanya remaja saat ini bukan hanya menjadi korban eksploitasi oleh manusia-

manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi melainkan mereka lah yang 

menjajakan diri kepada para laki-laki hidung belang (0m”), bahkan mereka 

merelakan diri untuk menjadi istri simpanan para lelaki yang sudah beristri. Saat 

ini kehidupan seks bukanlah hal yang tabu bagi kalangan remaja khususnya anak 

berseragam putih abu-abu, melainkan sudah menjadi kehidupan yang sudah 

melekat dikehidupan sehari-hari yang biasa di perbincangkan di lingkungan sosial 

mereka. Kenyataan yang menyengangkan adalah bahwa ada salah satu pengakuan 

di salah satu media masa, dimana mereka mengatakan bahwa menjadi seorang 

pekerja seks komersial (PSK) adalah salah satu hobi dan hanya sampingan 

mencari uang (Radar Lampung 3/5/12). 

Prostitusi yang marak terjadi kini sedang banyak di bicarakan yaitu prostitusi 

yang beredar di kalangan remaja khususnya remaja putih abu-abu, dimana tidak 

seharusnya remaja yang menjadi harapan bangsa menjadi perusak generasi-

generasi muda saat ini. Dengan perilaku menyimpang tersebut banyak masyarakat 

yang kecewa atas sikap-sikap penerus bangsa saat ini, khususnya bagi masyarakat 

Lampung yaitu Kota Metro. Dimana munculnya kasus penyimpangan perilaku di 

Kota Metro dimana kita tahu bahwa Metro melambangkan sebagai Kota 

Pendidikan. Dengan adanya kasus yang menguak prostitusi di kalangan putih abu-

abu di awal bulan lalu menambah sederetan kasus penyimpangan sosial di 

Lampung yang mencorengkan nama baik Kota Metro khususnya. Oleh karena itu 

peneliti ingin menguak permasalahan yang terjadi di Kota Metro atas kasus 

penyimpangan sosial yaitu terjadinya prostitusi di kalangan putih abu-abu tersebut 

dengan harapan suatu saat nanti dapat memberikan suatu motivasi terhadap 
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remaja-remaja yang akan datang, agar tidak menyalah gunakan kesempatan muda 

mereka dengan hal-hal yang mencorengkan nama baik keluarga, diri sendiri dan 

khalayak ramai. 

Pada aktivitas remaja yang menjadi pelacur di Metro, sebagai seorang remaja 

yang masih berstatus sebagai pelajar, tetap menjalankan ativitasnya 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 pekerja seks komersial ini pun memulai aktivitasnya 

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

yang sudah tidak bersekolah, tidak ada batasan waktu untuk memulai kapan 

pekerjaannya, waktu luang biasanya digunakan untuk beristirahat ataupun 

bermain besama teman-temannya. Remaja yang sudah putus sekolah akibat 

lemahnya ekonomi, biasanya mereka menjadi pekerja seks komersial yang masuk 

kategori penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap dimana 

mereka hidup sebagai suami isrti, namun tanpa ikatan perkawinan. 

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 tega menipu para pekerja 

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

yang harus dihadapi remaja yang masuk ke dunia prostitusi banyak dan beragam, 

dari konsumen yang menipu mungkin saja remaja tersebut tidak dibayar setelah 
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konsumen tersebut melakukan aktivitas seksual. Apabila tidak menggunakan alat 

kontrasepsi, pekerja seks komersial anak juga beresiko mengalami kehamilan 

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

komersial dikalangan remaja juga membuat mereka sering tidak berhasil 

membujuk konsumen untuk menggunakan alat kontrasepsi/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 remaja yang menjadi pekerja seks komersial 

juga 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, peralakuan yang tidak wajar tersebut 

biasanya terjadi dalam perlakuan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis 

maupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pengguna jasa PSK. 

Pekerja seks komersial tidak dipandang sebagai pekerjaan hormat dalam 

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

berusia belasan tahun, dalam masyarakat sendiri terdapat dua pandangan dalam 

menyikapi masalah prostitusi dikalangan remaja. Di satu pihak permintaan 

terhadap pekerja seks dikalangan remaja tetap tinggi dan banyak pria dewasa yang 

bersedia membayar mahal dibandingkan yang sudah berumur. Enurut Suyanto dan 

Hariadi (2002;62), bagi para perantara atau biasa mucikari ada beberapa poin 

kelebihan yang dimiliki pelacur belia, di antaranya pelacur belia relatif disukai 
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oleh para tamu dan mempunyai prospek lebih lama dipekerjakan sebelum usia 

30an tahun, serta dapat mengangkat citra wimanya agar menjadi semakin terkenal. 

Namun dipihak lain walaupun saat ini sebagian kecil masyarakat sudah melihat 

pekerja seks komersial anak sebagai korban dan berusaha untuk menawarkan 

program-program pengentasan untuk menolong merea, sebagian besar lain dari 

masyarakat ini masih terus mengutuk dan mengucilkan pekerja seks komersial 

dikalangan remaja, bahkan menganggap mereka sebagai sampah masyarakat yang 

tidak harus ditolong, sehingga ketika pekerja seks komersial anak ini ingin beralih 

pekerjaan dibidang lain yang lebih dianggap bermartabat oleh lingkungannya, 

masyarakat tidak begitu saja menerima mereka. Hal ini mengakibatkan remaja 

yang masuk ke dunia prostitusu mengalami kesulitan untuk beralih profesi 

kebidang lain. 

Sudah tentu tidak dapat dipungkiri lagi masuknya para remaja ke dunia prostitusi 

sangat membahayakan  mereka 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 mereka sehubungan dengan perkembangan-

perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta 

kesejahteraannya, dan bukan tidak mungkin juga akan mengakibatkan hilangnya 

generasi sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa Indonesia untuk 

meneruskan cita-cita bangsa yang akan datang. 

Remaja yang menjadi pelacur ini ternyata telah cukup menggejala di berbagai 

kota Lampung, khususnya Metro yang merupakan masalah sampai pada saat ini 
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belum dapat terpecahkan, masalah ini cukup memprihatinkan karena korbannya 

adalah penduduk yang dari satu sudut kematangan seksualnya belum dewasa, 

beberapa remaja yang menjadi pekerja seks komersial yang menjajakan dirinya, 

khususnya di Metro dengan lokasi kerja mereka yang tersebar, mulai dari  

Lapangan Samber, Stadion Tejosari, Hotel-hotel, Tempat billiyard, Salon 

kecantikan, Kafe dan tempat Karaoke. 

  Tabel 1. Data Anak Yang Terlibat Prostitusi di Wilayah Metro 

        NO NAMA USIA JENIS 

KELAMIN 

STATUS 

 1 Ri 17 Tahun perempuan pelajar  

 2 Na 16 Tahun perempuan pelajar  

 3 On 17 Tahun perempuan pelajar  

 4 Wn 18 Tahun perempuan pelajar  

 Sumber Data : Lembaga Advokasi Anak (LADA), Tahun 2012 

   

Dari data yang diperoleh diatas, nampak bahwa masalah prostitusi di kalangan 

siswa Putih Abu-abu merupakan fenomena nyata yang tampak nyata di mata kita. 

Kehadirannya justru diangap sebagai masalah yang harus di berantas, tanpa 

member 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 siswa putih abu-abu yang terlibat 

prostitusi, melalui penelitian ini peneliti akan mencari tahu latar belakang 

kehidupan secara keseluruhan, dampak yang timbul akibat dari prostitusi tersebut, 

dan diharapkan dapat membantu agar menemukan jalan keluar untuk mengurangi 

angka terjadinya prostitusi di kalangan siswa putih abu-abu yang kini menjadi 
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topik hangat dimasyarakat. Karena tidak dipungkiri bekerja pada bidang prostitusi 

sangat mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan anak-anak kelak. 

B.   Rumusan Masalah 

Sesuai dalam latar belakang masalah penelitian ini, maka rumusan masalah yang 

diperoleh adalah : 

1. Apakah yang menjadi latar prostitusi yang terjadi di kalangan para 

remaja Putih Abu-abu ? 

2. Aktivitas prostitusi apa sajakah yang di lakukan oleh kalangan remaja 

Putih Abu-abu ?  

3. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari prostitusi tersebut ? 

C.   Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini di lakukan yaitu untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui latar belakang prostitusi yang terjadi di kalangan Putih 

Abu-abu. 

2. Untuk mengetahui aktivitas prostitusi yang dilakukan oleh kalangan  Putih 

Abu-abu. 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari prostitusi tersebut. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1.   Secara teoritis :  

a) Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya, mengenai 

potret prostitusi di kalangan putih abu-abu,  yang diharapkan dapat 

berguna sebagai pengembang ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi. 

b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memberikan 

pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya sehinga 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 pprostitusi dikalangan remaja. 

 

 

 

 

 


