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ABSTRAK 


Salah satu masalall anak yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan adalah 
pelibatan anak-anak dalam praktek prostitusi. Walaupun ma<;alah ini masih terhitung bam 
dibanding berbagai masaJah sosiaJ lainnya, nanlUl1 perkembangan fenomena in! dapat 
dikatakan tetah mencapai tahap yang merisaukan. Meski tidak ada data yang past! 
mengenai jumlab anak-anak yang dilacurkan ini, natnun yang pasri jumlabnya terus 
meningkat terutama di kompleks-kompleks lokalisasi di kota-kota besar di Indonesia 

PenelItIan ini menr-oba mengangkat dua pennasalaban berkaitan dengan anak yang 
dilacurkan. Pertama, bagaimana gambaran tentang berbagai bentuk ekspioitasi yang 
dialami anak yang dllacurkan (AYLA) di kompJeks lokalisasi, Kedua, bagaimana 
mekallisme survival 8nak yang dilacurkan menghadapi tindak eksploitasi tersebut 
Penelitian im bertipe deskriptif dimana peneiiti akan menya.iikan gambaran tentang 
fenomena AYLA di lokalisasi. Penelitian ini mcngambil tempat dj lokalisasi Dolly dan 
Jarak, Surabaya dim ana dipcrkirakan sekjtar 10% dari seluruh PSK yang berada dj sana 
adalah anak-anak 

Dalam studi im kriteria informan yang diteliti adalah anak yang di lacurkan 
(A)'LA), berusia di bawah 18 tabun (Pasall KHA), teJah beke:tja minimal riga bulan, dan 
dalam binaan Yayasan Abdi Asih. Kolcksi data dilakukan melalui in depTh intenljew 
dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini lebih 
menyerupai bentuk dialog bebas dalam suasana akrab dan santm. Data yang berhasil 
dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman 
pada kerangka pemikiran yang telall disaj ikan guna memberikan gambaran yang jelas dari 
fenomena yang ditehti. 

Dari temuan dan an ali sa data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
Pertama, pralctek prostltusi di Iokalisasi kini tidak hanya dilakukan oleh PSK 

cewasa, nanlUn yang memprihatinkan ialah ballwa bisnis ini melibatkan anak-anak 
perempuan di bawah umUL Faktor ekonomi disini tidak tcrlalu signifikan sebagai 
penyebab utama anak-anak perempuan terlibat dalam pekerjaan ini. Lebih dominan ialah 
faktor-faktor non ekonomi sepelti korban dating rape, korban penipuan peketjaan, sikap 
orang tua yang paternalistik hingga terjerumus dalam pergaulan bebas. 

Kedua. bentuk eksploitasi yang dialami oleh A YLA ini relatif beragam namun ada 
cmpat yang utama. Mulai dari eksploitasj ekonomi, berupa penciptaan jerat hutang, 
pembatasan hutang, uang pembayaran tidak diberikan langsung, pemotongan uang premi 
termasuk mereka yang dibayar seadanya. Berikutnya, eksploitasi fisik dimana mereka 
dipaksa bekeIja dalam rentang waktu yang panjang tanpa memberi kesempatan untuk 
istirahat sejenak serta kewajiban untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu. 
SelanJutnya ialah eksploitasi sosial dimana mucikari menciptakan aturan yang melarang 
atau membatasi rnereka bet·aktiv;~as di luar wisma Yang terakhir ialall eksploitasi seksual 
dimana mereka sering dipaksa untuk berhubungan seksual tanpa kondom bahkan mereka 
juga kerap diminta melakukan aktivitas seksual di luar keinginannya Pelaku tindak 
eksploitasi ini cukup bervariasi, dari saudara, pacar, tamu, calc dan yang paling dominan 
ialah mucikari atau germo. 

Keliga, para A YLA inl memiliki berbagai strategi dan cara yang sederhana kerika 
menghadapi tindak eksploitasi tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
dihadapi serta tujuan yang ingin diraih. Tujuan mereka ini hampir selalu demi 
kelangsungan hidup. Mekanisme survival mereka diwujudkan dalam aktivitas praktis 
sepelti diam, pasrall, menyesuaikan diri (adapti£), sesekali akomodatif dan pada kasus
kasus tertentu bersuara mengungkapkan aspirasinya. 
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