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abstract
Nowadays, the issue of child prostitution is increasingly prevalent. Kids are
supposed to get a proper education, so that their behavior is not distorted.
This time, it has undergone a shift, where the kids have had to find a job to
survive. With so many limitations, eventually, the kids can only do simple
jobs, such as prostitution. This research was done by examining the causes
of the child prostitution, by referring to the existing norms and principles.
Child prostitution is caused by several factors, among others: family,
economic, educational, environmental, mental and psychological, as well as
human trafficking. There needs to be special attention to the environment
and the family, in order to get a good development, as well as the attention
of the government for the education of children as the future generation.
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abstrak
Masalah prostitusi anak merupakan masalah yang saat ini semakin marak.
Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak agar perilakunya
tidak menyimpang, saat ini justru sudah mengalami pergeseran di mana anak
sudah harus mencari pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Dengan banyak
keterbatasannya, akhirnya anak dalam mencari pekerjaan dan penghasilan
hanya dapat melakukan pekerjaan yang mudah, seperti melakukan prostitusi.
Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan cara mengaji berbagai
faktor penyebab terjadinya prostitusi pada anak. Dengan mengacu pada
norma dan asas yang ada. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya
prostitusi pada anak adalah faktor keluarga, ekonomi, pendidikan,
lingkungan, mental dan kejiwaan, serta perdagangan orang (trafficking)
Perlu ada perhatian khusus terhadap lingkungan dan keluarga agar anak
mendapat perkembangan yang baik, termasuk juga perhatian dari pemerintah
untuk pendidikan anak sebagai generasi bangsa.
Kata Kunci: Penyebab, Prostitusi, Anak
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A. Pendahuluan
Prostitusi anak merupakan suatu tindakan mendapatkan atau
menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang
lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Kasus perdagangan
seksual anak-anak di bawah umur itu menunjukkan bahwa dalam
kenyataannya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan
kebahagiaan dalam kehidupan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup
bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi
oleh tindakan kejahatan.1
Semakin maraknya perilaku seks bebas pada kalangan anak remaja
memberikan keprihatinan mendalam pada kita semua. Dari penelitian yang
dilakukan secara perorangan atau lembaga memperlihatkan kenaikan yang
begitu signifikan. Bukan hanya itu, tetapi juga marak di antara remaja
dengan mudahnya menjajakan diri (terlibat perilaku pelacur), tanpa
memikirkan dampak penyakit, moral, dan psiko-sosial yang ditimbulkannya.
Bila ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, prostitusi anak akan
menghambat proses perkembangan pada masyarakat, sekalipun demikian
tidak ada satu kaidah hukum di negara manapun yang mampu meniadakan
prostitusi. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini, yaitu :1) Apakah latar belakang penyebab prostitusi pada
anak?; 2) Bagaimana upaya penanggulangan prostitusi pada anak?.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan kriminologis. Di mana akan meneliti tentang faktor penyebab
usia anak melakukan prostitusi. Kemudian dianalisis dengan kajian literatur
terkait. Sebagai penelitian faktual maka penelitian ini didukung oleh
wawancara beberapa sumber, yakni satu orang pelaku prostitusi anak,
psikolog, dan juga aktifis lembaga perlindungan anak. Dengan metode ini
diharapkan dapat menentukan faktor-faktor dominan yag menyebabkan usia
anak melakukan prostitusi. Responden diambil dari para pelaku prostitusi
anak di sekitar wilayah Bandar lampung.
B. Pembahasan
Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang menjadi
concern banyak pihak saat ini. Banyak model kejahatan yang usia anak
sudah melakukan, seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan hingga
pembunuhan. Komisi perlindungan anak (Komnas PA) mencatat sebanyak
2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung
meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA. Pada
1

Acep Amin Faisal. Faktor Penyebab Prostitusi Anak di Kota Bandar Lampung dan Upaya
Penanggulangannya. Skripsi. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).
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2010 terjadi 2.413, yakni sebanyak 2.508 kasus. Menurut data ILO, antara
tahun 2002 – 2006 ditemukan sebanyak 165 ribu pelacur, dan sekitar 49 ribu
(30%) adalah anak dibawah 18 tahun.
Keadaan tersebut tentunya tidak sejalan dengan program
pembangunan karakter bangsa, di mana anak-anak sebagai generasi masa
depan diharapkan mampu bersaing dengan kemampuan yang amat baik.
Maraknya prostitusi di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang datang
dengan sendirinya, melainkan karena berbagai faktor yang sifatnya
multidimensional dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan
hasil penelitian, didapat bahwa penyebab anak masuk ke dalam dunia
prostitusi terdiri atas beberapa faktor, antara lain :
1. faktor keluarga;
2. faktor pendidikan;
3. faktor pendidikan;
4. faktor lingkungan;
5. faktor mental dan kejiwaan.
Faktor keluarga mungkin termasuk faktor yang krusial, karena pada
usia anak biasanya kedekatan hubungan antar orang tua dan anak mampu
menjaga anak dari perilaku yang menyimpang. Menurut Kate Brittle,
eksploitasi anak terjadi karena keluarga yang tidak harmonis, sehingga anakanak pada akhirnya “turun ke jalan”. Kemudian diberi janji palsu oleh
germo, lalu mereka dijual untuk menjadi pelacur di jalan, klub malam, panti
pijat, dan lainnya. Kebanyakan dari mereka sudah diperkosa terlebih dahulu,
atau diculik dengan kekerasan.
Faktor ekonomi juga berperan dalam menyebabkan anak melakukan
prostitusi. Terdapat beberapa varian dalam hal ini, seperti kemiskinan, dan
kebutuhan yang merupakan dampak pergaulan. Kemiskinan seringkali
menjadi faktor pemicu terjadinya prostitusi pada anak. Dalam hal ini,
keluarga juga berperan dalam rangka menyebabkan anak melakukan
tindakan prostitusi. Kemiskinan kelurga menjadikan anak-anak pada posisi
yang harus turut serta mencari tambahan penghasilan. Orang tua justru
menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti
membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup
lainnya. Adanya ketentuan yang telah ditentukan harus dipenuhi anak.
Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan
sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap
anaknya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan anak terpaksa melakukan
prostitusi.
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Anak dijadikan sebagai objek komoditas perdagangan, pemuas nafsu
bejad dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual
guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.2
Faktor pendidikan memberikan peran penting dalam menyebabkan
anak melakukan prostitusi. Rendahnya pendidikan dan keterampilan
mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk
membantu keluarganya selain bekerja disektor informal. Pekerja disektor
informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga
kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika
mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami
leaflet atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau
tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Pelaku prostitusi anak juga beralasan
terjun ke dunia prostitusi karena tidak memiliki keterampilan, keahlian, dan
pendidikan yang rendah. Sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak.3
Faktor pendidikan ini dapat dilihat juga dari aspek pengawasan guru
kepada siswa. Lemahnya pengawasan guru terhadap tindak tanduk siswa di
sekolah merupakan salah satu alasan yang mendorong munculnya kenakalan
anak. Pengawasan terhadap anak yang dapat mengakses materi pornografi
melalui handphone juga memberi kontribusi terhadap sikap anak terkait
dengan pornografi dan dapat mengarah pada perilaku seksual yang juga
dianggap hal yang biasa saja.
Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar
tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan adakalanya dihuni oleh orang
dewasa ataupun anak-anak muda yang suka berbuat negatif. Lingkungan
seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak yang masih
labil jiwanya.
Menurut Retnowati, faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat
atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak remaja untuk
berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua
bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor
daerah rawan (gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat).4
Faktor mental dan kejiwaan sangat berpengaruh pada pola pikir dan
perbuatan yang akan dilakukannya. Anak yang mental dan kejiwaannya
sudah rusak, baik itu karena pengaruh keluarga, pergaulan, pendidikan,
maupun kejadian-kejadian yang pernah dialami sebelumnya, akan merasa
2
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Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.
(Bandung: Refika Adhitama, 2001), hlm. 58.
Lanny Carolina Maria Lang. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek
Prostitusi Dari Wisatawan. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014
Retnowati. Remaja dan Permasalahannya. http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja_dan
_permasalahannya.doc
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dirinya sudah tidak berguna lagi dan bahkan cenderung melakukan hal-hal
negatif. Kelemahan mental serta kejiwaan anak ini berpotensi menimbulkan
dampak negatif bagi masa depannya. Hal ini disebabkan karena mereka
hanya berpikir sesaat, mudah terbawa emosi, dan tidak mempertimbangkan
dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari.
Menurut OD (Pelaku Prostitusi Anak), ia melakukan perbuatan
prostitusi karena keinginan sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Cara yang
mudah mendapatkan uang adalah salah satu alasan ia melakukannya. Cara
adaptasi yang salah saperti itulah yang kemudian menjerumuskan anak ke
dalam prostitusi. Kebiasaan, tingkah laku dan adanya pemaksaan konflik
batin diri sendiri yang menimbulkan respon yang negatif sehingga
mengalami frustasi, konflik baik eksternal maupun internal, ketegangan
batin dan gangguan kejiwaan.5
1. Upaya Penanggulangan Prostitusi pada Anak.
Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi
masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua :6
a. usaha yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain dengan :
1) penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau
pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
2) intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohaniaan,
untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma
kesusilaan;
3) menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi
bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan
energinya;
4) memperluas lapangan kerja bagi wanita, disesuaikan dengan kodrat
dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
5) penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan
dalam kehidupan keluarga;
6) pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha
penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi
sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu
melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacur;
7) penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambargambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang
nafsu seks; dan
8) meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
5
6

Kartini Kartono. Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja. (Jakarta :Rajawali Press, 2010)
Ibid.
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b. tindakan yang bersifat represif dan kuratif, usaha yang dimaksudkan
sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan usaha
menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk membawa ke
jalan yang benar. Usaha ini meliputi:
1) melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang
melakukan pengawasan / control yang ketat demi menjamin kesehatan
dan keamanan para prostitute serta lingkungannya;
2) untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi
dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga
masyarakat yang susila;
3) penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita
tunasusila terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat
dan minat masing-masing;
4) pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu
untuk menjamin kesehatan pada prostitute dan lingkungannya;
5) menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia
meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila;
6) mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga pihak keluarga dan
masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita
tunasusila itu mengawali hidup;
7) mencarikan pasangan hidup yang permanen / suami bagi wanita
tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar;
8) mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha
transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk tanah air dan
perluasan kesempatan kerja bagi wanita.
C. Penutup
1. Simpulan
Prostitusi anak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus
karena sebagai generasi penerus bila terjebak pada prostitusi anak, maka
masa depan bangsa juga akan dipertaruhkan. Beberapa faktor yang
menyebabkan prostitusi pada anak antara lain: faktor keluarga, faktor
ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, serta faktor mental dan
kejiwaan. Selain itu, perdagangan orang menjadi penyebab seorang
terjerumus pada dunia prostitusi.
2. Saran
Perlu ada perhatian khusus terhadap perkembangan anak, baik di
dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya, agar tidak terjerumus
pada pergaulan yang menyimpang. Selain itu perlu juga ditingkatkan
perhatian oleh pemerintah tentang pendidikan generasi muda. Program
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pendidikan dari pemerintah selama ini sudah berjalan baik, namun baiknya
program tidak cukup hanya mengeluarkan program, tetapi harus
ditindaklanjuti oleh pengawasan dan evaluasi.
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