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KATA PENGANTAR

B
uku ini sesungguhnya adalah hasil studi yang saya tulis sebagai salah satu persyaratan lulus 
program doktor ilmu sosial. Buku ini mustahil bisa diselesaikan tanpa dukungan dan ban-
tuan berbagai pihak, baik perseorang maupun lembaga. Meski apa yang ditulis dalam buku 

ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, namun demikian saya sepenuhnya menyadari bahwa 
tanpa dukungan dan keterlibatan banyak pihak, niscaya buku ini akan berlarut-larut dan tak pernah 
terselesaikan. Tidak sedikit waktu dan tenaga telah dikorban berbagai pihak untuk mendukung kelan-
caran penulisan disertasi ini, dan karena itu sesungguhnya tidak adil jika saya hanya menyebutkan 
sebagian di antaranya dalam halaman kata pengantar ini. 

Saya menyadari sejak awal, bahwa melakukan studi dan menulis sebuah disertasi tentang prak-
tik pelacuran yang melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur bukanlah hal yang mudah. 
Topik yang sensitif ini seringkali menjadi kendala, tetapi sekaligus menjadi dorongan dan antusiasme 
tersendiri yang membuat saya terus-menerus ingin membenamkan diri mengkaji, memahami dan 
membongkar sesungguhnya apa yang terjadi di balik gincu tebal, rok mini, dan sikap genit anak-anak 
perempuan yang dilacurkan –ketika mereka dipajang bak manekin di balik kaca etalase yang mirip 
aquarium.

Anak-anak perempuan yang menjadi subjek studi ini, sekaligus sumber informasi yang paling 
utama adalah pihak yang selayaknya saya sebut sebagai orang-orang pertama, yang paling berjasa 
dalam penelitian disertasi yang saya lakukan. Sungguh, tanpa kesediaan dan keterbukaan yang mer-
eka tunjukkan, terlebih ketika mereka juga bersedia menceritakan kisah pedih yang dialaminya den-
gan detail, disertasi ini tidak akan pernah dapat saya selesaikan. Sejumlah anak perempuan malang, 
yang menuturkan kisah menyedihkan yang mereka alami, sebagian sambil tertawa cekikikan, tapi 
tak jarang di antara mereka yang beruarai air mata, bagi saya adalah roh yang menjadi substansi 
dasar penulisan buku ini. Anak-anak perempuan yang menuturkan kejadian-kejadian traumatik yang 
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dialami, yang sebagian besar tidak mengetahui dengan pasti kapan berakhir, bagi saya adalah adalah 
sebuah utang budi yang luar biasa, yang hanya bisa saya balas dengan doa dan komitmen saya seb-
agai seorang dosen dan peneliti untuk terus memperjuangkan perbaikan nasib anak-anak perempuan 
yang dilacurkan.

 Meski saya tahu nama-nama yang mereka perkenalkan kepada saya tidak beda dengan nama-
nama yang mereka sebutkan kepada lelaki tamu yang menyewa jasa layanan seksual dari anak-
anak perempuan yang dilacurkan, yang terpenting siapa pun mereka, dan dari mana mereka berasal, 
dan siapa pun nama samaran mereka, sungguh utang budi saya kepada anak-anak perempuan yang 
malang itu tidak akan pernah terbayar hanya oleh ucapan terima kasih seperti yang saya utarakan di 
halaman ini. Di dalam setiap doa yang saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya berjanji 
kepada diri saya sendiri untuk selalu mendoakan agar mereka diberi jalan keluar yang menyelamat-
kan, dan saya benar-benar berempati kepada nasib anak-anak perempuan yang dilacurkan karena 
saya membayangkan betapa perih dan miris jika itu menimpa anak-anak kita sendiri, yang kita say-
angi. 

 Untuk karir akademik saya sebagai dosen dan peneliti, saya pertama-tama ingin menyebut 
nama Soetandyo Wignjosoebroto sebagai guru, kolega senior, dan sekaligus bahkan sebagai bapak 
yang telah banyak memberikan keteladanan dalam mengembangkan sikap moral dan kerja di bidang 
intelektual ilmu sosial. Di awal-awal saya menjadi dosen di FISIP Universitas Airlangga, Pak Tandyo 
–demikian saya memanggil beliau— adalah orang pertama yang memberi kesempatan saya menjadi 
asisten beliau. Saya, dalam kesempatan ini ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya, karena berbagai pencerahan dan teladan intelektual yang diperlihatkan 
beliau, baik sebagai kolega senior maupun sebagai guru. Saya belajar dan berhasil menulis sejumlah 
buku sesungguhnya adalah berkaca dari cara kerja Pak Tandyo –yang meski di usia hampir 80 ta-
hun--, ternyata tetap produktif menulis mengalahkan dosen-dosen muda lain yang seharusnya lebih 
banyak memiliki waktu untuk menulis.

 Selama proses penulisan buku ini, orang yang paling banyak berjasa adalah I.B. Wirawan. 
Selaku Promotor, Pak Wir bukan saja telah memberikan banyak masukan yang berharga bagi studi 
ini, tetapi lebih dari itu beliau juga terus memberikan semangat yang membuat saya tidak ingin 
menunda-nunda terlalu lama untuk menyelesaikan buku ini. Bagi saya, lebih dari sekadar Promotor, 
Pak Wir adalah rekan kerja senior yang memperlihatkan keteladanan bahwa menjadi seorang Profe-
sor tidak membuat beliau kehilangan kehangatannya untuk tetap menyapa kami-kami dosen yang 
lebih junior sebagai rekan kerja bersama yang sederajat. Kepada Pak Wir, saya benar-benar menyam-
paikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

 Ko-Promotor disertasi saya, Subagyo Adam adalah penyemangat dan sekaligus rekan senior 
yang banyak memberikan masukan yang tak terduga, namun penting bagi penulisan buku ini. Pak 
Bagyo sebagai kolega senior maupun sebagai Ko Promotor telah banyak mengajarkan saya bagaima-
na bersikap bijak dalam kehidupan, dan memanfaatkan kesempatan menulis buku untuk mengeksre-
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sikan minat intelektual saya kepada topik yang saya teliti. Kepada Pak Bagyo, saya dalam kesempatan 
ini ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang benar-benar tulus.

 Kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu selama proses penulisan buku ini, 
saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kritik dan saran yang 
dikemukakan. Pertama, kepada Irwanto dari Unika Atmajaya Jakarta yang telah memberikan catatan 
dan masukan tentang arah penelitian ini, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebe-
sar-besarnya. Pak Irwanto inilah sebetulnya orang pertama yang memberikan kesempatan dan men-
gajak saya terlibat dalam berbagai studi tentang anak-anak rawan (children in need of special protec-
tion), termasuk anak-anak perempuan yang dilacurkan. Ketika sama-sama bergabung di UNICEF dan 
ketika melakukan penelitian bersama dengan ILO-IPEC, saya benar-benar memperoleh pengalaman 
yang luar biasa, sekaligus menjadi titik balik bagi saya untuk belajar bagaimana sebetulnya kita harus 
bersikap tatkala melakukan penelitian yang menyangkut nasib anak-anak rawan. Dari Pak Irwanto, 
saya belajar tentang kode etik sebagai peneliti yang mengkaji permasalahan anak rawan, dan dari Pak 
Irwanto-lah saya belajar menjadi orang yang peduli kepada nasib anak-anak yang dilanggar haknya.

 Kedua, kepada Romo Eko Armada Riyanto yang telah memberikan bimbingan dalam mem-
pelajari perkembangan dan metode penelitian kritis, saya dalam kesempatan ini ingin menyampai-
kan terima kasih atas segala tambahan pengetahuan dan proses pendalaman teori kritis yang beliau 
berikan. Selama konsultasi, saya banyak belajar bahwa memahami teori kritis mau tidak mau harus 
merujuk kepada sejarah dan tokoh-tokoh cikal-bakal perspektif teori kritis, dan dengan caranya send-
iri beliau membuat saya lebih memahami substansi disertasi yang saya tulis. Kepada Romo Armada, 
saya benar-benar berhutang budi.

 Ketiga, Rachmah Ida yang telah banyak memberikan pencerahan tentang perkembangan dan 
state of the art teori kritis. Bu Ida adalah rekan kerja sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak 
membuka mata saya tentang bagaimana seharusnya menulis disertasi yang berkualitas. Pengalaman 
Bu Ida di berbagai negara dan sekaligus sebagai penulis yang produktif di jurnal-jurnal internasional 
banyak memberikan ilham sekaligus rasa iri (positif) yang mendorong saya, bahwa suatu saat saya 
seharusnya mencontoh apa yang telah Bu Ida lakukan.

Kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univer-
sitas Airlangga, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas ijin belajar dan 
kesempatan yang diberikan, sehingga saya bisa meneruskan kuliah di Program Doktoral FISIP Uni-
versitas Airlangga. I. Basis Susilo, selaku Dekan maupun sebagai kolega senior yang saya hormati, 
selama ini telah banyak memberikan dorongan agar saya segera menyelesaikan disertasi, dan terus 
aktif menulis artikel di media massa –bersaing dengan beliau yang juga aktif menulis. Apresiasi Pak 
Basis kepada dosen-dosen yang menulis artikel di media massa, bagi saya adalah bentuk apresiasi 
yang positif dan menjadi energi untuk tetap produktif bagi siapa pun –tak terkecuali saya.

 Kepada Ketua Program Studi S-3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga, L. Dyson, saya dalam 
kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kelancaran yang diberi-



viii Anak Perempuan yang Dilacurkan

kan beliau selama kegiatan perkuliahan, ujian kualifi kasi, ujian proposal hingga penulisan disertasi 
ini. Pak Dyson bagi saya adalah dosen dan sekaligus rekan kerja senior yang selalu mampu menawar-
kan suasana yang cair, penuh canda: seorang fi gur Profesor yang tidak pernah menjaga jarak dengan 
para mahasiswanya.

 Untuk teman-teman di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, saya ingin me-
nyampaikan terima kasih atas lingkungan pergaulan dan kerja bersama yang menyenangkan dan 
akrab. Septi Ariadi, Sutinah, Sudarso, Herwanto, Benny Sumbodo, Dodi Sumbodo, Singgih, Novri 
Susan, Udji Asiyah, Karnaji, Siti Mas’udah, Edy Herry P., Emy Susanti, Dwi Narwoko, Siti Norma, 
I.B. Wirawan, Mustain, Subagyo Adam, Hotman M. Siahaan, Daniel T. Sparingga, dan Soetandyo 
Wignjosoebroto, adalah rekan kerja yang langsung maupun tidak langsung ikut mewarnai perkem-
bangan dan minat saya terhadap berbagai masalah sosial. Khusus kepada Septi Ariadi, saya ingin me-
nyampaikan terima kasih atas hubungan pertemanan dan kebersamaan selama melakukan berbagai 
kegiatan penelitian di lapangan.

 Untuk Adi Sehendara dan Ratna Azis Prsetyo yang telah banyak membantu selama proses 
pengumpulan data di lapangan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih atas kerja keras dan keseriusan mereka berdua. Kepada Arinta Erma Apriliani, 
saya juga ingin menyampaikan terima kasih karena telah membantu proses pengumpulan data dan 
memperkenankan sebagian data skripsinya saya pergunakan untuk melengkapi bahan penulisan dis-
ertasi ini. Sungguh, tanpa dukungan mereka, disertasi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan.

 Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sugiarto dan Ibunda Hartatik, saya dalam kesem-
patan ini ingin menyampaikan terima kasih dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
agar selalu melimpahkan kesehatan dan berkah kepada mereka. Ayah, bagi saya adalah seorang 
teman dan orang yang dengan caranya sendiri selalu bangga kepada anak-anaknya. Sedangkan ibu, 
bagi saya adalah seseorang yang selalu tidak pernah kering akan doa-doa bagi anak-anaknya, dan ke-
sabaran yang seolah tak berbatas, yang selama ini beliau perlihatkan ketika mendidik anak-anaknya 
adalah sebuah teladan bagi saya tentang bagaimana bersikap menjalani kehidupan ini. Dalam kes-
empatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mertua Siti Rahayu Soepali dan Bapak 
Soepali Tjondronegoro (alm) yang senantiasa memberikan dukungan dan doa bagi kelancaran studi 
yang saya tempuh. Ibu mertua saya, dengan caranya sendiri yang selalu menanyakan kapan saya 
lulus dan menjadi Doktor, merupakan dorongan yang membuat saya kembali bergairah di saat-saat 
yang keletihan menyergap.

 Kepada istriku tercinta Rahma Sugihartati dan anakku tersayang Nadia Egalita, mereka ber-
dua adalah orang-orang yang menjadi sukma dan energi yang mampu membuat saya betah duduk 
berjam-jam di kantor maupun bekerja hingga malam hari di rumah untuk segera menyelesaikan 
buku ini. Saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada istriku yang telah banyak 
membantu menelusuri dan mencari e-book di internet tentang berbagai kajian dan buku tentang 
anak-anak perempuan yang dilacurkan. Sungguh, tanpa dukungan dari istriku yang tercinta, disertasi 
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ini tidak akan kaya dengan referensi teoritis dan kajian-kajian lain sebagai pembanding. Kritik yang 
dikemukakan istriku selama ini adalah masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi 
ini. Anakku semata wayang, Nadia Egalita, adalah buah hati di mana seluruh apa yang saya lakukan 
sesungguhnya ujung-ujungnya selalu untuk kepentingan dan masa depannya, termasuk buku ini. 
Kepada mereka berdualah sesungguhnya buku ini saya persembahkan.

 Bagi berbagai pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman kata pengantar yang 
terbatas ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, bagaimana pun menyadari sepenuhnya 
bahwa buku ini adalah buah dari dukungan banyak pihak, meski pada akhirnya tetap sayalah yang 
bertanggung jawab atas isi dan segala kekurangan yang ada. Terima kasih.

    

      Surabaya, 1 April 2012

      Hormat saya,

      Bagong Suyanto




