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BAB III 

KINERJA ECPAT DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN 

SEKS ANAK DI KAMBOJA 

 

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan 

tentang kejahatan perdagangan seks anak yang terjadi di industri pariwisata 

Kamboja. Sub bab kedua menjelaskan mengenai kinerja dari ECPAT dalam 

kaitannya mengatasi perdagangan seks anak yang marak terjadi di Kamboja. 

 

3.1 Kejahatan Perdagangan Seks Anak di Kamboja 

Kamboja telah lama menjadi tujuan bagi wisatawan seks dari negara-negara 

Barat maupun Asia. Kegiatan prostitusi merajalela di hampir seluruh negeri dan 

terutama di spot-spot pariwisata, entah itu di Siem Reap, pintu gerbang menuju ke 

kuil Angkor, di ibukota Phnom Penh ataupun di dekat tempat wisata Sihanoukville, 

banyak gadis muda yang menjajakan diri di tempat-tempat seperti karaoke, panti-

pijat, bar bahkan di pinggir-pinggir jalan (www.washingtonpost.com, 2015). 

Berikut ini ada beberapa contoh kasus kejahatan perdagangan seks anak di 

Kamboja, antara lain: 

Pertama, ada pria asal Korea Selatan bernama Park Youl (62 tahun) yang 

bekerja sebagai pendeta di Kamboja. Ia melakukan kejahatan seks terhadap anak di 

kota yang terkenal banyak dikunjungi para wisatawan, Siem Reap. Park Youl telah 

menetap di Siem Reap selama kurang lebih 10 tahun dan menjadi pendeta di salah 

satu gereja di Siem Reap dan wilayah Prasat Bakong. Pendeta tersebut diduga 

sering memberi uang dan hadiah lainnya, seperti sepeda kepada para korbannya. 

http://www.washingtonpost.com/
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Satu per satu korban diperkosa hingga beberapa kali dan semua gadis tersebut 

tinggal di gereja. Menurut informasi dari petugas kepolisian, keluarga dari gadis-

gadis tersebut tinggal di sekitar gereja namun pendeta tersebut meyakinkan para 

orangtua korban bahwa alangkah baiknya bagi anak-anak untuk tidur di dalam 

kompleks gereja demi kebaikan mereka. Park Youl disinyalir memberi janji kepada 

gadis-gadis tersebut akan membantu keluarganya secara finansial sebagai imbalan 

untuk seks. Selain itu juga memberikan sepeda motor kepada beberapa dari mereka 

(www.khmertimeskh.com, 2016). 

The Phnom Penh Municipal Court menjatuhkan vonis tiga tahun penjara 

kepada Hang Vibol karena melecehkan 11 anak di bawah asuhannya di panti asuhan 

Our Home di Phnom Penh yang didirikannya pada tahun 1999. Vibol sebelumnya 

merupakan direktur pertama dari organisasi Action Pour Les Enfants (APLE) dan 

keluar dari sana di tahun 2005. Hang Vibol merupakan direktur pertama dari APLE 

namun di tahun 2005, ia meninggalkan APLE untuk bekerja full-time dalam 

menjalankan panti asuhan Our Home di Phnom Penh. Ia ditangkap menyusul 

penyelidikan yang panjang selama sebulan yang dilakukan oleh APLE dan di 

dakwa oleh Phnom Penh Municipal Court dengan beberapa tuduhan tindakan tak 

senonoh terhadap anak di bawah umur. Vibol mengklaim bahwa tuduhan terhadap 

dirinya telah direkayasa oleh kelompok yang dipimpin oleh Thierry Darnaudet, co-

founder dari APLE dan juga mantan teman dekatnya (www.aplecambodia.com, 

2016). 

Mantan penasihat senior Pemerintah Inggris, Michael Leach, dijatuhi 

hukuman 12 tahun penjara di Kamboja karena terbukti melakukan tindak pelecehan 

http://www.khmertimeskh.com/
http://www.khmertimeskh.com/
http://www.aplecambodia.com/
http://www.aplecambodia.com/
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seksual terhadap tiga gadis di bawah umur. Ia ditangkap pada bulan September 

2010 di sebuah guest house yang menjadi tempat singgahnya selama di Phnom 

Penh dan ditemukan sedang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada tiga gadis 

yang masing-masing berusia 10, 12 dan 15 tahun. Leach memiliki perantara yakni 

seorang driver lokal yang bekerja untuk dirinya dalam mencari anak-anak di bawah 

umur untuk memuaskan hasrat seksnya dengan anak-anak tersebut (www.bbc.com, 

2011). Dari contoh kasus yang dijabarkan di atas, pelaku kejahatan seksual terhadap 

anak-anak bisa berasal dari kalangan apapun. Bahkan seseorang yang notabene 

menjadi pelindung bagi anak-anak korban kejahatan seksual, malah berbuat sesuatu 

yang tidak sepantasnya yang kontradiktif dengan pekerjaan yang dijalankannya. 

Sementara itu menurut data yang dikumpulkan oleh Action Pour Les 

Enfants (APLE), NGO di Kamboja, ada sekitar 115 warga negara asing yang 

dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan seks terhadap anak dari 

rentang tahun 2003 sampai 2014. Data dari APLE menunjukkan bahwa hanya 32 

dari 115 pelaku kejahatan seks anak yang berasal dari luar negeri, diperintahkan 

untuk dideportasi setelah masa penahanannya berakhir. Semerntara 83 narapidana 

yang tersisa masih dapat diizinkan untuk tinggal di Kamboja setelah masa hukuman 

penjara berakhir (Nijholt, 2015: 10-11).  

Kamboja memiliki reputasi sebagai surga bagi para pedofil. UNICEF 

melaporkan bahwa sekitar 37% dari korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi 

seksual di Kamboja adalah anak-anak (www.thediplomat.com, 2014). Disana dapat 

dengan mudah, misalnya meminta sopir tuk-tuk, pemilik guest house atau beberapa 

waiters untuk membawa anak-anak, baik itu anak perempuan maupun laki-laki. 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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Bahkan ada beberapa orang tua yang nekat menjual keperawanan anak gadis 

mereka sendiri. Para peneliti dari U.S. Department of State pun mengakui bahwa 

penjualan keperawanan yang terjadi pada perempuan maupun gadis-gadis di bawah 

umur masih terus menjadi masalah serius di Kamboja (www.dandc.eu, 2015). 

Di Kamboja, ada banyak anak perempuan dari keluarga miskin yang dijual 

ke pria hidung belang dan ada yang dijual lalu dikirim ke rumah-rumah bordil oleh 

orang tua mereka sendiri. Hasil dari penjualan anak tersebut digunakan untuk 

membayar hutang-hutang orang tuanya. Fenomena penjualan anak oleh orang 

tuanya sendiri berhasil di capture dalam sebuah video dokumenter dari CNN 

Freedom Project5. Di video tersebut menampilkan wawancara anak korban 

perdagangan seks anak di Kamboja yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. 

Salah satu contohya adalah Kieu, seorang gadis yang saat itu di usia 12 

tahun, dijual keperawanannya kepada seorang pria asing oleh ibu kandungnya 

sendiri. Ia mengaku sebelumnya dibawa ke dokter untuk membuktikan 

keperawanannya. Dalam wawancaranya bersama dengan kru CNN, ia mengatakan: 

“First they took me to the hospital for a blood test. The next day, 

they examined me again and then they made me have sex with the 

man. And he said if I did not agree to suck it, he would not sleep with 

me. So, I left the room but he called me back and I had sex with him. 

I felt very heartbroken” (www.edition.cnn.com, 2013). 
 

Kieu dikirim ke sebuah hotel, dimana seorang pria memperkosanya selama 

dua hari berturut-turut. Setelah menjual keperawanan anak perempuannya, ibu Kieu 

                                                           

5 CNN Freedom Project merilis video dokumenter tentang perdagangan seks anak atau 

perdagangan keperawanan di Kamboja. Video dokumenter ini diberi judul “Every Day in 

Cambodia”. 

http://www.dandc.eu/
http://www.edition.cnn.com/
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menyuruhnya untuk bekerja di sebuah rumah bordil di utara Kamboja yang sangat 

jauh dari rumahnya.  

“She asked me to work for one month to pay off all the debts and 

then she would stop making me do this. And then she said I would be 

able to come back home to Svay Pak. They held me like I was in 

prison. I didn’t know about my future at all because I knew I had to 

do this” (www.edition.cnn.com, 2013). 
 

Kieu menceritakan pengalamannya selama bekerja di rumah bordil tersebut, 

jika ia ditahan disana selama kurang lebih tiga hari, dan diperkosa oleh tiga sampai 

enam pria setiap harinya. Tidak berhenti sampai disitu, setelah Kieu pulang ke 

rumah, ibunya berencana untuk menjual Kieu lagi ke rumah-rumah bordil yang 

lainnya, namun Kieu kemudian menyadari rencana ibunya dan memutuskan untuk 

kabur dari rumah. 

Ketika di wawancarai oleh kru CNN, Neoung mengaku sangat sedih ketika 

hendak terpaksa menjual anak kandungnya sendiri, namun ia tidak mempunyai 

pilihan lain. Ia menyalahkan kondisi ekonomi keluarga yang sulit sebagai dalih 

untuk menjual anak kandungnya sendiri. Ia mengaku menyesal telah menjual 

anaknya dan hanya bisa pasrah karena waktu tidak bisa diputar kembali. 

Sama seperti Kieu, anak perempuan bernama Sephak juga mengalami hal 

yang sama. Di saat usia nya menginjak 13 tahun, ia dibawa ke sebuah rumah sakit 

untuk menjalani serangkaian tes kesehatan dengan maksud untuk mendapatkan 

sertifikat keperawanan. Setelah itu ia dikirim ke seorang pria berkewarganegaraan 

China di sebuah kamar hotel di Phnom Penh dan kemudian kembali lagi ke rumah 

setelah 3 hari berikutnya. Dengan menjual keperawanan anaknya, Ibu Sephak, Ann 

mengaku mendapatkan imbalan sekitar US$ 800. Sekembalinya Sephak ke rumah, 

http://www.edition.cnn.com/
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ibunya mulai menekan lagi anak gadisnya tersebut untuk bekerja di sebuah rumah 

bordil. Dalam wawancaranya dengan CNN, ia mengatakan: 

"When I had sex with him, I felt empty inside. I hurt and I felt very 

weak. I felt sick. When I was in the room alone, when he went away, 

I cried. But I thought if I ran away it would cause trouble so I 

decided to stay. It was very difficult. I thought about why I was doing 

this and why my mom did this to me” (www.edition.cnn.com, 2013). 
 

Pihak CNN kemudian bertemu dengan masing-masing ibu dari Kieu 

maupun Sephak. Neoung dan Ann di Svay Pak untuk mendengar alasan mengapa 

mereka memilih untuk mengeksploitasi anak-anak perempuan mereka sendiri. 

Neoung, Ibu dari Kieu dulunya terpaksa meminjam uang dari rentenir sebesar US$ 

200 untuk membayar pengobatan suaminya yang terkena penyakit tuberculosis 

(TBC), sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hutang tersebut 

kemudian membengkak menjadi sebesar US$ 9.000 karena sekian lama hutangnya 

tidak dibayar. Orang tua Kieu tidak mampu untuk melunasi hutang sebesar itu dan 

kemudian Neoung berfikir untuk menjual keperawanan anak kandungnya sendiri.  

Selain Kieu dan Sephak, masih ada anak perempuan lain yang mengalami 

hal serupa, yaitu Toha. Seperti Kieu dan Sephak, Toha dibawa ke sebuah rumah 

sakit untuk dicek guna mendapatkan sertifikat keperawanannya, kemudian ia 

dikirim ke seorang pria yang berminat membelinya. Saat itu ia disekap di hotel 

selama tiga malam namun penderitaannya tidak sampai disitu saja. 

“I was there for a while, for about two weeks. Then the man called 

me again. I didn’t go, but my mom kept telling me to go all the time. 

I was sad. I went to the bathroom and cut my arms. I cut my wrists 

because I wanted to kill myself. When I was getting to do it, my friend 

broke down the door. My mom didn’t know. After that, I decided to 

go work at the brothel because I have to take care of my family. I 

have to go. I stayed at the brothel for more than 20 days” 

(www.edition.cnn.com, 2013). 

http://www.edition.cnn.com/
http://www.edition.cnn.com/


55 
 

 
 

 

Ketiga gadis di bawah umur tersebut akhirnya bisa diselamatkan oleh Don 

Brewster, pendiri dari Agape International Mission (AIM) di Kamboja6. Don 

beserta istrinya, Bridget bersama-sama membuka beberapa rumah atau tempat 

tinggal untuk korban perdagangan seks anak, termasuk AIM Restoration Home 

(ARH) dan Rahab’s House di Svay Pak. Tempat tersebut menyediakan pelayanan 

kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai tempat yang 

aman bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu. Anak-anak yang tinggal disana 

dapat hidup dengan layak dan bahagia seperti anak lain pada umumnya. Dalam 

wawancaranya, Don mengatakan bahwa: 

“Everything we do is for four purposes; prevent child sex trafficking, 

rescue victims, restore victims and equip them to be reintegrated as 

loving, healthy young women back in the Cambodian society”. 

 

Oleh karena itu, Don mendirikan sebuah pabrik tekstil dan juga 

memproduksi hasil-hasil kerajinan tangan dari anak-anak korban perdagangan 

seks di Kamboja pada bulan Agustus 2012. Hasil kerajinan tangan yang dibuat 

oleh anak-anak tersebut berupa gelang handmade. Seluruh tenaga kerja yang 

dipekerjakan disana merupakan korban perdagangan seks anak yang berhasil 

diselamatkan AIM. 

 

 

 

                                                           

6Agape International Mission merupakan sebuah organisasi yang berdedikasi untuk 

menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan anak serta memulihkan kembali 

kondisi anak-anak agar dapat kembali survive dalam bermasyarakat. 
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Gambar 3.1 

Don Brewster dan Anak-Anak Asuhannya  

yang Sedang Memproduksi Gelang Handmade 

 

Sumber data: www.notmylife.org, 2015  

 

 

Mereka bekerja lima hari dalam seminggu dan dibayar tiga sampai empat 

kali lipat lebih tinggi dari upah pekerja di pabrik lainnya. Selain itu, mereka 

mendapatkan asuransi kesehatan, fasilitas penitipan anak dan mendapatkan 

pendidikan gratis. Oleh karena itu, produk hasil buatan anak-anak tersebut dijual 

lebih mahal, akan tetapi hasil dari membeli satu produk dari mereka bisa turut 

mendukung kebebasan, cinta dan mendukung pemberdayaan perempuan-

perempuan muda. 

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata seks 

anak di Kamboja. Salah satu diantaranya adalah menjamurnya informasi dan iklan-

iklan terkait pariwisata seks anak di Kamboja. Informasi dan iklan-iklan tersebut 

dapat dengan mudah ditemukan di internet. Salah satu contohnya adalah iklan yang 

http://notmylife.org/don-brewster/
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terpasang di situs Dream Holiday Asia yang berjudul “Cambodia Travel Guide for 

Single Man”. Berikut isi dari iklan tersebut: 

“Cambodia is for the young adventurers alike older retired drinking 

cheap beer and playing with local girls. Haaaa the girls. They are 

the gold keeper who makes this country so beautiful and worth the 

time to visit. Khmer girls are welcoming, not much demanding as 

the Thai sisters and always happy to help please you. If you’re tired 

of the money minded Thais and are looking for a change, Cambodia 

is an interesting alternative on the cheap. Those who are coming for 

a quick visit are usually among the brave looking to explore new sex 

playgrounds” (www.dreamholidayasia.com). 

 

 

Gambar 3.2 

Iklan Situs Dream Holiday Asia yang Mempromosikan 

Pariwisata Seks Anak di Kamboja 

Sumber data: www.dreamholidayasia.com, n.d. 

 

Selain dari iklan-iklan yang terpampang di internet, para wisatawan asing 

ataupun pedofilia yang ingin mengunjungi Kamboja juga bisa saling bertukar 

informasi melalui pesan elektronik atau email. Berikut ini adalah kutipan email dari 

http://www.dreamholidayasia.com/
http://www.dreamholidayasia.com/
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seorang pedofilia asal Singapura yang bernama Chan Chun Hong yang dikirimkan 

ke petugas kepolisian Kamboja yang sedang menyamar. Chan Chun Hong 

berencana untuk mengunjungi Svay Pak, Kamboja untuk berhubungan seks dengan 

anak-anak. 

“You can go Cambodia, Phnom Penh. The place is called Svay Pak. 

There are many there you can try. Age around 6 to 16. Depending 

on what u want to do. I find 12 to 14 years old the best as they are 

freshest and is becoming a grown up girl soon. Innocent too  and 

very curious about sex” (www.washingtonpost.com, 2015). 

 

Ada pula seorang blogger yang membagikan pengalamannya selama 

menjajal prostitusi di Kamboja. Postingan yang berjudul “My Experience with 

Cambodia Prostitutes” menyediakan informasi terkait perjalanannya selama 

berada di Kamboja – tepatnya di Sihanoukville, dari awal hingga akhir secara 

mendetail dalam memburu banyak gadis muda untuk diajak berhubungan seksual. 

Ia juga memberikan rekomendasi beberapa tempat prostitusi yang patut dikunjungi 

serta, seperti yang tercantum berikut: 

“Sihanoukville is the most popular beach destination in Cambodia 

and many working girls flock there because of all the tourists. It is 

not at all hard finding girls for sex in Sihanoukville. There are many 

different places you can go to find them. There are some bars that 

have girls you can ‘barfine’ for only $10 with a tip to the girl on top. 

There are shacks where you can just drive up, give them $10-$20, 

pick a girl and go bang on a nasty bed. Or there are also many 

freelancers around” (www.nomadphilippines.com, 2015). 
 

Di sisi lain, upaya Pemerintah Kamboja untuk mempromosikan industri 

pariwisata membuat negara tersebut semakin mendapat keuntungan dari banyaknya 

wisatawan yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan seks. Kamboja dikenal 

dengan layanan seks nya yang jauh lebih murah dibandingkan negara-negara 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.nomadphilippines.com/
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tetangganya (www.dandc.eu, 2015). Industri pariwisata seks juga menciptakan 

banyak lapangan pekerjaan. Industri pariwisata seks, selain dapat memberi 

keuntungan bagi brothels dan agen-agen pariwisata, juga berpengaruh terhadap 

pemasukan di berbagai tempat pariwisata di Kamboja, penginapan, tempat makan, 

moda transportasi dan juga maskapai penerbangan (Ministry of Tourism Cambodia, 

2007: 19-20). 

 

3.1.1 Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kamboja 

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak sering dibagi menjadi dua kategori 

utama yakni situasional dan preferensial (UNODC, 2014: 4). Pelaku kejahatan seks 

anak situasional ini tidak memiliki preferensi seksual yang pasti pada anak-anak. 

Mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak karena mungkin hanya ingin 

mencoba-coba memiliki partner seks yang berusia muda. Selain itu, pelaku memilih 

mengeksploitasi anak-anak arena mereka mendapati situasi di mana anak lebih 

dapat diakses dengan mudah. Praktik eksploitasi seksual anak dari pelaku 

situasional ini kemungkinan akan terjadi sekali dalam seumur hidup mereka namun 

bisa saja berkembang menjadi secara terus menerus. 

Di sisi lain, pelaku kejahatan seks anak preferensial secara aktif berupaya 

untuk mencari anak-anak dengan tujuan seks. Pelaku kategori ini dapat dibagi 

menjadi dua kelompok besar yakni pedofil dan pelaku preferensial lain. Secara 

klinis, pedofilia adalah gangguan kejiwaan pada orang yang berusia mulai dari 16 

tahun atau lebih tua yang ditandai dengan suatu ketertarikan seksual utama atau 

eksklusif pada anak-anak pra remaja (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda). 

http://www.dandc.eu/
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Pelaku preferensial ini biasanya menunjukkan salah satu dari tiga pola utama dari 

pelaku dalam mengakses korban: Pertama yaitu “seducers”, pelaku kategori ini 

menggunakan kasih sayang, perhatian dan atau hadiah untuk memikat anak-anak. 

Mereka rela menghabiskan waktu yang lama untuk membujuk para korbannya 

untuk akhirnya bisa melakukan pelecehan kemudian menggunakan ancaman, 

pemerasan dan atau kekerasan fisik untuk mencegah korban mengungkap tindakan 

mereka (UNODC, 2014: 5). 

Pelaku yang kedua yakni“introverted”, pelaku jenis ini biasanya memiliki 

preferensi pada anak-anak tetapi tidak memiliki kemampuan membujuk untuk 

berinteraksi dengan anak-anak. Mereka minim komunikasi verbal dengan para 

korban dan cenderung melecehkan orang yang tidak dikenal atau anak-anak yang 

sangat muda. Mereka juga sering menggunakan fasilitator untuk mendapatkan 

akses ke korbannya.  

Kemudian yang terakhir adalah pelaku “sadistic”, pelaku ini merupakan pelaku 

kejahatan yang paling umum ditemui namun paling menejutkan. Mereka memiliki 

minat seksual pada anak-anak tetapi juga mendapatkan kesenangan seksual dengan 

menyakiti para korban mereka. Jenis pelaku ini kemungkinan menggunakan 

kekerasan untuk mendapatkan akses ke anak dan lebih cenderung untuk menculik 

bahkan membunuh korban (UNODC, 2014: 5). 

Di Asia Tenggara, perilaku dari pedofil umumnya dapat diprediksi. Mereka 

terlibat dalam grooming untuk jangka waktu yang panjang dengan korban atau 

berfokus pada street-based exploitation di mana anak-anak sangat rentan terhadap 
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kemungkinan tersebut dan dapat diakses secara langsung tanpa harus bernegosiasi 

dengan pihak lain. 

Sementara pelaku preferensial lain (yang bukan pedofil) mencakup berbagai 

kelompok termasuk orang-orang yang mencari hubungan seksual dengan 

perempuan yang masih perawan atau yang disebut dengan virginity seekers. 

Kecenderungan ini lebih umum ditemui pada pelaku yang berasal dari Asia Timur 

dan laki-laki lokal di banyak negara di Asia Tenggara – termasuk Kamboja. Pelaku 

jenis ini sering mengincar anak-anak yang memasuki masa puber yakni antara usia 

14 dan 18 tahun. Pelaku tidak mempermasalahkan usia sang anak namun lebih 

kepada keperawanan si anak (UNODC, 2014: 5). 

Wisatawan seks anak di Kamboja kebanyakan adalah pedofil, pelaku 

kejahatan seks anak situasional, pelaku kejahatan seks anak preferensial dan 

virginity seekers. Meskipun pelaku seks anak dari Barat lebih banyak menjadi pusat 

perhatian media, namun tercatat bahwa ada lebih banyak orang Asia yang mencari 

kepuasan seks dari anak di bawah umur – baik itu dari Kamboja, Tiongkok, Korea 

Selatan, dll. Orang Barat memang mudah menjadi sasaran karena mereka lebih 

mudah dikenali daripada klien lokal, Tiongkok dan Korea Selatan. 
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Gambar 3.3 

Kewarganegaraan dari Pelaku Kejahatan Perdagangan Seks Anak 

di Kamboja 2003-2013 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: APLE Cambodia dalam UNODC, 2014: 7 

 

Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa di Kamboja, pelaku kejahatan seks 

anak yang berasal dari luar negeri paling banyak berasal dari Eropa Barat yakni 

sekitar 30% atau sebanyak 64 orang dari total 210 pelaku. Disusul dengan warga 

negara Amerika Serikat sebanyak 17%, Inggris 9%, Australia 4% dan Kanada 

sebanyak 2%. Kemudian warga negara lainnya yaitu sebesar 2% yang meliputi 

Rusia, Selandia Baru dan Israel. Sementara warga negara Asia lainnya ada 

sebanyak 5% yang berasal adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, 

Thailand dan Vietnam. 

 

3.1.2 Modus Operandi Pelaku Kejahatan Seks Anak 

Menurut Thomas (2006: 23) ada tiga jenis modus operandi diantara pelaku 

kejahatan seks anak di Kamboja yakni short term, long term dan grooming. Short 
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term merupakan jenis pelaku kejahatan seks anak yang mencoba untuk memperoleh 

kesepakatan dengan anak untuk berhubungan seks dalam waktu yang singkat. 

Modus awalnya misal dengan mengundang mereka untuk menonton televisi 

bersama, menawarkan makanan, atau meminta untuk berhubungan seks secara 

terang-terangan dengan menunjukkan iming-iming uang. Anak-anak tersebut juga 

dapat langsung menjual dirinya sendiri atau bertindak sebagai mucikari untuk anak-

anak lainnya. Pelaku yang menggunakan metode ini kemungkinan akan menjadi 

short-term tourist, karena durasi mereka tinggal disana tidak memungkinkan 

mereka untuk menjadi pengantin pria bagi keluarga anak tersebut. 

Kedua adalah long term, pelaku seks anak ini biasanya merupakan 

penduduk yang menetap selama jangka waktu yang pendek atau panjang di 

Kamboja. Umumnya pelaku memiliki kekuasaan dan merupakan orang yang 

berpengaruh di negara tersebut. Pelaku akan menawarkan bantuan finansial dan 

atau memberikan pekerjaan bagi anggota keluarga yang lain dalam rangka untuk 

menciptakan ‘situasi hutang’. Akibatnya, keluarga terjebak dalam situasi hutang 

dan kemudian mereka berusaha untuk melindungi dan mendukung pelaku. 

Jenis yang ketiga yaitu grooming. Grooming ini mengacu pada proses 

membangun hubungan kepercayaan dengan anak, orang tuanya atau orang 

terdekatnya untuk maksud terselubung (pelecehan seksual). Pelaku awalnya 

mengamati dan mengincar si anak, kemudian pelaku akan membangun rasa 

kepercayaan anak dengan sharing tentang banyak hal, memberi anak banyak 

perhatian, memberikan mereka hadiah dan menjadi teman dekat mereka. Selagi 

pelaku membangun sebuah hubungan yang semakin dekat, mereka mulai mengatur 
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strategi untuk memastikan jika sang anak tidak akan membeberkan perilakunya 

pada anak tersebut ke pihak manapun. Seiring berjalannya waktu, para pelaku 

akhirnya meningkatkan hubungan dengan anak-anak tersebut ke tingkat yang lebih 

intim lagi atau berhubungan secara seksual. 

Menurut penelitian dari Thomas (2006: 41) menegaskan bahwa metode 

yang digunakan oleh pelaku kejahatan seks anak di Kamboja bervariasi sesuai 

dengan kewarganegaraan mereka. Pelaku dari Asia Timur kebanyakan sering 

mencari anak yang masih perawan dan tidak mendekati anak-anak di depan umum, 

melainkan dengan menghubungi lewat telefon untuk membawa anak ke hotel atau 

tempat tinggalnya. Sementara orang-orang Barat lebih cenderung untuk pergi 

keluar dan melakukan kontak langsung dengan anak-anak (bahkan ada beberapa 

yang menerapkan teknik ‘grooming’). Orang-orang yang termasuk ke dalam street 

paedophilia (pemangsa anak-anak di jalanan) biasanya merupakan orang-orang 

Barat yang menargetkan anak laki-laki di bawah umur, sedangkan orang-orang 

yang berasal dari Asia Timur lebih cenderung untuk pergi ke rumah-rumah bordil 

di mana gadis-gadis muda lebih dominan ditemukan disana daripada di jalanan. 

Dari semua modus operandi yang ada, umumnya pelaku menerapkan modus 

dengan membuktikan cintanya, memberi perhatian dan mengapresiasi seseorang. 

Misalnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari para korbannya, pelaku dapat 

menghabiskan banyak waktu dengan mereka, memberi mereka banyak perhatian, 

bermain bersama, lalu mengambil hati mereka. Agar anak bisa sukarela melakukan 

aktivitas seksual, pelaku secara bertahap mengurangi sensitivitas mereka melalui 
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sentuhan non-seksual dan atau mengatakan hal-hal yang penuh kasih sayang kepada 

mereka (Lecrec et al, 2006: 14). 

 

3.2 Kinerja ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di 

Kamboja  

ECPAT telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perdagangan seks 

anak yang semakin berkembang di Kamboja. Namun, hingga saat ini perdagangan 

seks anak di Kamboja masih saja terus terjadi. Sub bab ini akan menganalisis 

mengenai kinerja organisasi ECPAT dalam menangani permasalahan perdagangan 

seks anak yang terjadi di Kamboja. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya, diperlukan beberapa indikator yang tepat 

untuk mengukur kinerja organisasi tersebut. Selain itu, kinerja dari suatu organisasi 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, yakni 

faktor kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal dari organisasi tersebut. 

 

3.2.1 Indikator Kinerja ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak 

di Kamboja 

Untuk mengetahui kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak 

di Kamboja, digunakan indikator-indikator kinerja organisasi yang meliputi inputs, 

outputs, outcomes dan impact. Pada indikator yang pertama mengenai inputs, suatu 

organisasi dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas. Untuk menjalankan misi dan 

project tertentu dari suatu organisasi, dibutuhkan hal-hal yang basic seperti staff, 
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volunteers (relawan), struktur organisasi yang jelas dan dana yang dibutuhkan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. 

Berdasarkan informasi dari Karyn Stone selaku Network Development 

Manager ECPAT International, ECPAT memiliki banyak staff pendukung yang 

bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan untuk mempermudah 

organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Para staff berkomitmen 

dan berjanji untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau pelecehan seksual. 

Mereka telah sepakat untuk bekerja sesuai semangat UNCRC dan untuk 

melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan seksual. Semua karyawan 

ECPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika hukum 

dan professional yang tertinggi yang bertujuan untuk memastikan kinerja dan 

layanan yang tepat. Lebih lanjut, ECPAT masih terus menerus mengadakan 

pendidikan dan pelatihan untuk para staff nya guna memajukan pengetahuan dan 

keterampilan mereka guna memastikan kualitas layanan terbaik yang diberikan.  

ECPAT juga memiliki banyak relawan yang berkomitmen untuk 

mendukung project-project yang dilakukan oleh ECPAT. ECPAT bisa dibilang 

sangat mengandalkan para relawan yang tergabung. Tanpa adanya relawan, 

ECPAT tidak akan bisa untuk berkampanye secara efektif menentang eksploitasi 

seksual komersial anak. 

ECPAT juga mendapatkan banyak dukungan secara finansial dari berbagai 

pihak yang berbeda setiap tahunnya. Ada beberapa pendonor yang memberikan 

dana secara rutin setiap tahun nya dan ada yg tidak. Dari data yang di dapatkan 

ECPAT Internasional, ada beberapa pendonor utama (tetap) yang telah secara rutin 
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menyumbang sejumlah dana untuk organisasi tersebut dan ikut punya andil dalam 

keberhasilan program-program yang dijalankan ECPAT dari tahun ke tahun yakni 

Irish Aid, Oak Foundation, dan Swedish International Development Cooperation 

Agency (www.ecpat.org, 2016). Tanpa adanya dukungan finansial dari pihak-pihak 

lain, program-program yang telah dirancang NGO seperti ECPAT akan sulit untuk 

mencapai sasarannya.  

Indikator kedua adalah outputs. Outputs berkaitan dengan implementasi 

kegiatan organisasi atau pekerjaan yang dilakukan dan jasa yang diberikan oleh 

organisasi. ECPAT telah banyak mengadakan program atau kegiatan yang 

berkaitan dengan permasalahan ESKA dari tahun 2009-2014, antara lain: 

1. Awareness Raising Campaigns 

Pada tahun 2009, The Body Shop ikut bergabung dengan ECPAT 

Internasional untuk mengembangkan dan melaksanakan kampanye global 

selama tiga tahun yakni kampanye “Stop Sex Trafficking of Children and 

Young People”. ECPAT dan The Body Shop setuju untuk bekerjasama 

merancang sebuah kampanye dengan fokus utama untuk menghasilkan 

long-term impact dengan meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi suara 

dari para pelanggan The Body Shop dan masyarakat lainnya, agar lebih bisa 

didengar oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan 

guna memperkuat aksi bersama melawan perdagangan seks anak (ECPAT 

Internasional & The Body Shop, 2012: 10). Kemitraan yang unik antara The 

Body Shop dan ECPAT telah menunjukkan bahwa bisnis multinasional dan 

http://www.ecpat.org/
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jaringan internasional NGO dapat bekerjasama dan mengambil tindakan 

yang nyata untuk memerangi perdagangan seks anak.  

Sebagian besar negara gagal untuk dapat menegakkan hak-hak anak, 

meskipun banyak janji dan komitmen yang dibuat oleh pemerintah terkait 

dengan isu tersebut. Hal inilah yang kemudian menginspirasi ECPAT dan 

The Body Shop untuk membuat kampanye atas nama anak-anak. Kampanye 

global tersebut dimulai pada bulan Juni 2009 dan berakhir pada Maret 2012.  

Selama tiga tahun periode kampanye, lebih dari US$ 3 juta telah 

berhasil terkumpul melalui penjualan hand cream ‘Soft Hands Kind Heart’ 

dan dana tersebut digunakan untuk membantu melaksanakan program-

program terkait dengan permasalahan perdagangan anak. Kampanye ini 

dilakukan di 2.600 toko The Body Shop di 65 negara, dan dapat 

mengedukasi sekitar 300 juta pelanggan per tahun pada isu perdagangan 

seks anak (ECPAT Internasional & The Body Shop, 2012: 15). 

Meningkatnya kesadaran masyarakat pada isu tersebut juga ditunjukkan 

pada dukungan publik dalam jumlah besar yang berbentuk petisi yaitu lebih 

dari 7 (tujuh) juta tanda tangan berhasil dikumpulkan dari seluruh dunia dan 

di beberapa negara. 

2. The Youth Partnership Project (YPP) 

The Youth Partnership Project (YPP) digagas oleh ECPAT 

Internasional dan telah diimplementasikan oleh ECPAT Kamboja sejak 

tahun 2009. Program ini bekerja secara aktif dan berhubungan erat dengan 

banyak korban ESKA dan anak-anak maupun remaja yang berasal dari 12 
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shelter NGO dan 3 sekolah umum di Kamboja (ECPAT Internasional, 

2011: 33). YPP Kamboja memutuskan untuk membuat dan melaksanakan 

micro-project, mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan rekreasi di 

beberapa shelter untuk menarik dan mengedukasi anak-anak tentang 

bahayanya eksploitasi seksual komersial anak. Mereka menerapkan 

metode ‘fun and creative’ dalam bekerja dengan anak-anak untuk 

mendiskusikan isu-isu serius seperti ESKA guna membuat mereka tertarik 

dan ingin terlibat dalam project tersebut (YPP Summary Report, 2010: 13-

14). 

Selama project ini berjalan sampai tiga tahun, 30 korban ESKA dan 

anak-anak yang rentan serta para anak-anak muda telah diberdayakan dan 

dilatih dengan berbagai keterampilan, termasuk pengetahuan tentang 

masalah ESKA dan teknik-teknik untuk advokasi, komunikasi, konseling 

dan negosiasi. 

Sejak awal project berlangsung, sebanyak 410 anak dan remaja telah 

menerima dukungan dari peer supporters yang terlatih, dan sekitar 10.762 

orang telah secara tidak langsung memperoleh manfaat dari program ini. 

Pemuda YPP Kamboja, yang dipimpin oleh peer supporter telah 

melaksanakan beberapa project advokasi yang luar biasa, seperti ‘Youth 

Power in the Fight to Stop Sex Trafficking Campaign’ dan ‘Awareness 

Raising Campaign on the Prevention of Trafficking and Child Sex Tourism’ 

(ECPAT Internasional & The Body Shop, 2012: 29). 
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‘Youth Power in the Fight to Stop Sex Trafficking’ merupakan 

kampanye petisi global yang merupakan perkembangan dari kampanye 

yang digagas oleh ECPAT Internasional dan The Body Shop, ‘Stop Sex 

Trafficking of Children and Young People’. Tujuan dari ‘Youth Power in 

the Fight to Stop Sex Trafficking’ ini adalah untuk melibatkan anak-anak 

muda dalam kegiatan advokasi dan memberdayakan mereka dalam rangka 

untuk melakukan perubahan di masyarakat dan negara mereka sendiri. 

Kampanye tersebut mengandalkan strategi yang mendetail untuk 

memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan, 

NGO, dan masyarakat pada umumnya. Tanda tangan yang telah terkumpul 

kemudian diteruskan ke ECPAT Internasional untuk diserahkan kepada 

PBB untuk digunakan dalam upaya advokasi. 

Kampanye peningkatan kesadaran yang dilakukan oleh pemuda 

YPP ini yaitu ditujukan untuk mengadvokasi pemerintah dalam mengambil 

tindakan lebih lanjut terhadap perdagangan anak dan ESKA dan juga untuk 

meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama anak-anak yang 

paling rentan menjadi korban kejahatan seksual. Kampanye-kampanye 

tersebut juga menghimpun partisipasi dari sejumlah pejabat pemerintah, 

pemerintah daerah, guru, biksu dan masyarakat maupun para pelajar, yang 

berjumlah sekitar 1.923 orang (ECPAT Internasional, 2011: 33). 

3. Capacity Building Seminars 

Di bawah arahan dan tanggung jawab ECPAT Internasional, 

ECPAT Kamboja cukup sering mengadakan capacity building seminars. 
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Sebanyak 20 seminar capacity building yang diadakan ECPAT, ada 

sejumlah 493 orang yang bekerja di industri pariwisata ikut berpartisipasi 

dalam seminar atau pelatihan tersebut. Pelatihan-pelatihan tersebut 

kebanyakan ditujukan kepada pemilik hotel dan manajemen hotel, dan juga 

untuk instansi pemerintahan maupun NGO-NGO lainnya (Defence for 

Children, 2013: 24). 

Seminar capacity building ini diorganisir bekerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan berfokus pada memperjuangkan hak-hak anak, 

mencegah eksploitasi seksual anak, pariwisata seks anak, mengetahui jenis 

pelaku kejahatan seksual anak, tentang Tourism Child Protection Code dan 

tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis di sektor pariwisata untuk 

memberantas pariwisata seks anak di Kamboja (Defence for Children, 2013: 

24).  

Indikator kinerja yang ketiga adalah outcomes. Outcomes mengukur hasil 

dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ECPAT – seberapa baik ECPAT 

mengatasi permasalahan perdagangan seks anak. Kemitraan antara ECPAT dan The 

Body Shop telah menghasilkan keuntungan secara finansial. Melalui penjualan 

hand cream ‘Soft Hands Kinds Heart’7 yang menjadi sangat populer tersebut, 

akhirnya berhasil mengumpulkan danalebih dari US$ 3 juta untuk membantu 

melaksanakan program-program terkait dengan permasalahan perdagangan anak 

(ECPAT Internasional & The Body Shop, 2012: 11). Hasil dari penjualan produk 

                                                           

7 Hand cream ‘Soft Hands Kinds Heart’ dibuat secara khusus untuk kampanye yang 

digagas ECPAT Internasional dan The Body Shop. 
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kampanye tersebut langsung dikirim ke partner dan kelompok ECPAT yang 

melaksanakan berbagai macam proyek melawan perdagangan anak maupun 

eksploitasi seksual komersial anak, termasuk ECPAT Kamboja.  

Dengan dukungan dana dari kampanye ECPAT Internasional dan The Body 

Shop, ECPAT Kamboja melaksanakan beberapa project yang berfokus pada 

peningkatan kesadaran tentang masalah pariwisata seks anak dan pada permintaan 

seks komersial dengan anak-anak. Project-project yang dilakukan mulai dari 

memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak korban perdagangan seks, 

sampai mendukung partisipasi remaja dan anak-anak, project pencegahan berbasis 

masyarakat dan capacity building seminars. 

Selain itu, kampanye ECPAT dan The Body Shop tersebut juga mendanai 

dua pusat komunitas di Phnom Penh yang didirikan oleh Child Wise Australia – 

kelompok anggota ECPAT di Australia, yang menyediakan makanan sehari sekali 

dan tempat yang nyaman untuk beristirahat bagi 40 anak-anak miskin di Kamboja. 

Child Wise juga telah melakukan project kampanye peningkatan kesadaran di 10 

sekolah di Kamboja, di mana terdapat serangkaian sesi pelatihan tentang 

perlindungan anak yang diberikan kepada siswa, guru, kepala desa dan para orang 

tua. Selain itu, kampanye tersebut juga telah mendanai sejumlah project tambahan 

untuk memastikan data-data tentang perdagangan seks anak dan bentuk lain dari 

ESKA tetap up-to-date (ECPAT Internasional & The Body Shop, 2012: 27). 

Semua negara yang terlibat dalam kampanye ini telah mendukung 

pengembangan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional atau kerangka kerja 

kebijakan lainnya terkait dengan perdangangan anak untuk tujuan eksploitasi 
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seksual. Kamboja adalah salah satunya. Sebagai hasil dari kampanye tersebut, pada 

bulan Desember 2011 Pemerintah Kamboja mengadopsi Rencana Aksi Nasional 

tentang ‘Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual’ yang 

berlaku dari tahun 2011-2014, yang mengintegrasikan sejumlah langkah yang 

secara khusus menangani dan mengurangi kerentanan anak-anak terhadap 

perdagangan untuk tujuan seksual.  

Kampanye ECPAT dan The Body Shop sangat menganjurkan pemerintah 

untuk mendukung sepenuhnya program-program peningkatan kesadaran berskala 

nasional yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada perdagangan anak 

untuk tujuan eksploitasi seksual. Kampanye itu sendiri telah berhasil dalam 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman jutaan orang pada isu spesifik 

perdagangan anak dan ESKA. Secara keseluruhan, kampanye tersebut berhasil 

mencapai harapan dari ECPAT dan The Body Shop dalam menciptakan perubahan 

jangka panjang untuk memperkuat perlindungan anak dari perdagangan seks. 

Di sisi lain, kegiatan micro project yang dipimpin oleh pemuda YPP 

Kamboja ini bisa membuat anak-anak dan para remaja di shelter-shelter dapat 

belajar banyak tentang ESKA. Mereka banyak berbagi informasi penting untuk 

melindungi diri mereka sendiri dan teman-temannya dari agar tidak menjadi 

korban perdagangan dan pelecehan seksual. Peer supporters dan youth motivator 

juga memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengelola sebuah project. Dan 

yang paling penting adalah bahwa anak-anak dan remaja yang tergabung dalam 

project tersebut mendapat banyak benefit atau keuntungan, karena selain bisa 
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belajar, mereka juga sekaligus bisa mendapatkan teman-teman baru dan dapat 

bermain menghabiskan waktu bersama. 

Indikator yang keempat adalah impact. Impact mengacu pada perubahan 

atau dampak yang merupakan hasil dari kegiatan organisasi. Dampak yang 

ditimbulkan dapat berupa dampak jangka pendek atau jangka panjang serta 

dampak positif maupun negatif. Kampanye dari ECPAT dan The Body Shop ini 

telah membuat dampak besar pada jaringan ECPAT dan upaya global untuk 

mencegah penyebaran perdagangan seks anak. Dampak ini terus bergema di 

seluruh dunia dan banyak negara merasakan perubahan kebijakan atau undang-

undang untuk melindungi anak-anak dari perdagangan seks sebagai dampak 

langsung dari kampanye ini.  

Berkat project kampanye ini, ratusan anak-anak di Kamboja berhasil 

dicegah terjerumus ke sex traffickers, dan jutaan orang telah mulai mengubah sikap 

dan persepsi mereka tentang ESKA, sehingga meningkatkan pemahaman mereka 

tentang betapa seriusnya perdagangan seks anak dan perlunya menegakkan hak-

hak anak untuk perlindungan. 

Sementara itu, kegiatan Youth Partnership Project juga memberikan 

dampak yang positif. Kampanye petisi di Kamboja dilakukan selama dua bulan dan 

para pemuda yang tergabung dalam Youth Partnership Project (YPP) berhasil 

mengumpulkan 19.873 tanda tangan dari masyarakat. Kampanye dan petisi yang 

berhasil dikumpulkan telah berhasil mempengaruhi Pemerintah Kamboja untuk 

berkomitmen dalam perubahan legislatif jangka panjang yang akan membantu 

melindungi anak-anak dan remaja selama tahun-tahun yang akan datang. 
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Dengan diadakannya workshop atau seminar capacity building, sebagian 

besar peserta memiliki pengetahuan mengenai masalah ini dan mampu mengenali 

situasi yang berbahaya dan dapat mencegah tindakan eksploitasi seksual anak yang 

berkaitan dengan perusahaan mereka sendiri. Salah satu peserta seminar capacity 

building di Siem Reap yang diadakan ECPAT menyatakan: 

“This training is really useful for my company. Before I didn’t know 

that our business may harm Children. After this training, I know 

how to protect children”(ECPAT Internasional, 2014: 24). 

 

Para peserta workshop menyatakan bahwa mereka telah memperoleh lebih 

banyak pengalaman dalam masalah perdagangan seks anak, terutama mengenai 

profil pelaku dan korban kejahatan seks dan bagaimana membantu melindungi 

anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan seks anak. 

 

3.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi ECPAT  

Kapabilitas organisasi merujuk pada kondisi internal dari organisasi itu 

sendiri. Suatu organisasi tentu memiliki kemampuan yang memungkinkan 

organisasi tersebut memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuan yang dari 

awal telah disepakati bersama. Sebagai suatu organisasi, ECPAT telah membuat 

program-program strategis untuk membangun kesadaran masyarakat dalam 

kaitannya mengurangi atau menghapus permintaan seks terhadap anak termasuk 

juga ikut serta dalam memerangi kejahatan perdagangan seks anak di Kamboja 

dengan adanya panduan dan instrumen yang dimiliki oleh ECPAT dalam 

melakukan kampanye pencegahan eksploitasi seksual anak yang ditujukan kepada 

pengguna seks anak. 
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Selain program-program yang dibuat oleh ECPAT, banyaknya jumlah 

donasi yang masuk pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Bagi 

suatu organisasi non-pemerintah seperti ECPAT, dana dari para donatur merupakan 

salah satu faktor pendukung organisasi dalam membiayai program yang akan 

dijalankan dan membiayai kegiatan operasional organisasi. Sumbangan yang 

masuk dari para donatur dapat mempengaruhi kinerja dari ECPAT. Ketika dana 

yang dihimpun semakin sedikit, maka eksistensi organisasi juga dalam posisi 

terancam. ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah yang sumber pendanaannya 

berasal dari lembaga donor dan sumbangan pihak tertentu, bertanggung jawab 

dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Hal itu sebagai 

bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap bantuan sumber daya yang telah 

diberikan oleh para donatur. Pertanggungjawaban ECPAT antara lain dapat dilihat 

dari laporan tahunan yang secara rutin dipublikasikan oleh ECPAT.  

Laporan pertanggungjawaban yang rutin dipublikasikan, bermanfaat untuk 

meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder terhadap organisasi karena 

laporan tersebut berisikan program-program yang telah dijalankan sehingga dapat 

melihat dan menilai kinerja dari ECPAT. Selain memberikan gambaran program-

program yang telah dijalankan selama kurun waktu satu tahun, juga dijelaskan 

secara rinci setiap jumlah pemasukan dan pengeluaran organisasi. Laporan 

keuangan merupakan hal yang penting karena berisikan informasi nama-nama 

donatur, berapa banyak pendapatan organisasi, dan jumlah dana yang diterima, 

serta berapa dana yang dikeluarkan oleh ECPAT. 
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Untuk menghimpun banyak dana dan menarik donatur – baik dari donatur 

perorangan, perusahaan maupun pemerintah, ECPAT harus secara konsisten 

meningkatkan kualitas dan kredibilitas organisasi. Semakin baik kinerja dan 

produktifitas yang dihasilkan oleh ECPAT dan semakin besar manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat, maka dana yang mengalir ke ECPAT akan semakin 

besar pula. Besar kecilnya donasi yang diberikan merupakan salah satu bukti 

kepercayaan pihak-pihak donatur untuk mendanai ECPAT. 

Selain itu, faktor eksternal dari ECPAT juga dapat menyebabkan organisasi 

tersebut bisa dan tidak bisa untuk mencapai sasarannya. Salah satu faktor eksternal 

yang menyebabkan organisasi tidak bisa mencapai sasarannya adalah adanya 

ancaman dari luar organisasi ECPAT yakni korupsi yang berkembang di Kamboja. 

Lebih lanjut, tingkat korupsi yang berkembang di Kamboja telah mengakar dan 

menghambat efektivitas kebijakan dalam mengatasi perdagangan seks anak.  

Para aktivis perdagangan manusia mengatakan bahwa aparat kepolisian dan 

beberapa instansi pemerintah lainnya mendapatkan keuntungan dari bisnis haram 

yang seharusnya mereka berantas. Dan aktivitas perdagangan seks anak dianggap 

sebagai salah satu perdagangan illegal yang dapat menghasilkan keuntungan yang 

besar tetapi dengan resiko yang lebih rendah (Phinney, 2002: 1). Kejahatan 

perdagangan seks anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dapat 

disembunyikan karena adanya keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk aparat 

penegak hukum dalam kegiatan kriminal tersebut. 

Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang banyak 

ditemukan di negara-negara di mana sistem pemerintahannya masih lemah. 
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Menurut Transparency International’s Corruption Perceptions Index, negara 

dengan tingkat korupsi yang tergolong tinggi merupakan negara yang rentan 

menjadi tujuan perdagangan manusia karena memungkinkan segala proses 

trafficking tersebut untuk tetap dilindungi dari segala jeratan hukum (Transparency 

International, 2011: 2). Lebih lanjut, Kamboja merupakan salah satu negara yang 

sedang menghadapi permasalahan korupsi yang makin berkembang di negaranya 

dan Kamboja dianggap sebagai negara paling korup di kawasan Asia Tenggara – 

menurut data dari Transparency International’s 2015 Corruption Perceptions 

Index (www.cambodiadaily.com, 2016). 

 

Grafik 3.1 

Corruption Perceptions Index Rank and Score in Cambodia 

Sumber data: www.economywatch.com, 2016 

  

 

 Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 3.1 di atas, dari nilai 100 yang 

diberikan oleh Transparency International, tingkat korupsi di Kamboja pada tahun 

2009 mendapatkan score 2 dan score 2,1 di tahun 2010. Kemudian di tahun 2013, 

http://www.cambodiadaily.com/
http://www.economywatch.com/
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Kamboja mendapat score 20 dan berada pada ranking 160. Lebih lanjut di tahun 

2014, score yang di dapat naik menjadi 21 dan Kamboja berada di peringkat 156. 

 Korupsi menyebabkan kerjasama yang dilakukan oleh ECPAT dengan 

berbagai pihak lain, seperti aparat penegak hukum dan pihak yang berada di industri 

pariwisata tidak dapat berjalan efektif. Korupsi adalah salah satu faktor pendukung 

aktivitas perdagangan anak untuk kepentingan eksploitasi seksual komersial. 

Praktik korupsi dapat dilihat dalam setiap tahapan dari proses perdagangan 

manusia. Mulai dari tahap perekrutan korban, transportasi, eksploitasi di tempat di 

mana para korban dipekerjakan, hingga tahap peradilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


