
 
 

BAB 2 

PRAKTIK PERBUDAKAN ANAK DI PANTAI GADING  

 

2.1 Gambaran Umum dan Sejarah Produksi Kakao Pantai Gading  

Pantai Gading adalah negara yang terletak di Afrika Barat dengan ibu 

kotanya bernama Yamoussoukro. Berbatasan dengan Liberia, Guniea, Mali, 

Burkina Faso, Ghana, dan Teluk Guinea. Luasnya 322.463 km2 dan memiliki 

penduduk sebanyak kurang lebih 24,184,810 jiwa (Central,2017). 

Gambar 1 :  Peta Pantai Gading 

 

Sumber : The World Factbook 2017 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/graphics/maps/iv-map.gif) 

Hampir 60% penduduk Pantai Gading berusia dibawah 25 tahun. 

Meningkatnya angka kelahiran di Pantai Gading terjadi karena kurangnya 

pengetahuan mengenai alat kontrasepsi. Masyarakat Pantai Gading juga masih 



 
 

memerlukan akses lebih untuk pendidikan. Hanya 53% pria dan 33% wanita di 

Pantai Gading yang memiliki kemampuan untuk membaca dengan baik. Banyaknya 

penduduk di usia produktif memang semakin mempercepat pertumbuhan 

penduduk, namun Pantai Gading juga masih mengalami masalah-masalah 

kesehatan terutama masalah AIDS. Sedangkan untuk segi penghasilan, masyarakat 

Pantai Gading kebanyakan meneruskan hidup dari hasil pertanian terutama 

pertanian kakao dan kopi. (Central, 2017).   

Grafik 2 : Data 10 Produsen Kakao Terbesar di Dunia 

 

Sumber : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – FAOSTAT (2017) 

Data dari FAO menunjukkan bahwa Pantai Gading merupakan negara 

penghasil kakao terbesar di dunia, mengalahkan Ghana dan Nigeria. Hal ini berawal 

dari kakao pertama yang tumbuh di kepulauan Sao Tomé dan Principe pada akhir 

abad ke-19. Meksipun pada tahun 1870-an perbudakan sudah dilarang oleh 

masyarakat internasional, namun orang-orang Portugis yang masih berada di Afrika 
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Barat secara aktif membeli dan mempekerjakan budak-budak di kebun cokelat 

(Satre, 2005).   

Kakao diperkenalkan ke benua Afrika saat seorang buruh Ghana yang 

bernama Tetteh Quarshie kembali ke Ghana pada tahun 1876. Setelah enam tahun 

bekerja di pulau lain, ia pulang membawa biji kakao ke peternakan keluarganya di 

Mampong, Ghana, dan kemudian berhasil menanamnya. Hal ini membuat keluarga 

serta tetangga Tetteh mencoba menanam kakao juga (Vivian, 2011).  Sejak saat itu 

penanaman kakao menyebar dari daerah Ghana ke daerah-daerah lainnya di Afrika 

Barat. 

Perkebunan kakao di Pantai Gading berkembang dengan pesat bahkan 

melebihi perkembangan di Ghana. Karena hal itu pula warga negara Prancis yang 

tinggal di Pantai Gading terdorong untuk mendirikan perkebunan kakao. Seperti 

orang Portugis, mereka juga menggunakan budak untuk merawat kebun. Hal ini 

berlangsung sampai perang dunia kedua (Leclerc, 2015). Orang-orang Pantai 

Gading mulai menanam kakaonya sendiri di kebun seluas 5-20 hektar. Untuk 

bersaing dengan pemilik perkebunan Prancis yang menggunakan budak, para petani 

kecil di Pantai Gading mengajak orang-orang dari Burkina Faso untuk bekerja di 

kebunnya.  

 Produksi kakao yang melimpah tidak lantas membuat petani-petani kakao 

di Pantai Gading hidup dengan sejahtera. Kebanyakan dari mereka tidak 

mengetahui dunia yang mengkonsumsi cokelat hasil dari kebun mereka dan hasil 

yang didapat dari penjualan kakao mereka jauh dari hasil penjualan biji kakao yang 

sudah diolah mejadi produk cokelat. Muncul masalah-masalah baru akibat 



 
 

kemiskinan para petani kakao seperti kurangnya pemasukan untuk membayar 

tenaga kerja. Kemudian para petani memutuskan untuk menggunakan anak-anak 

sebagai pekerja karena upah kerja lebih murah bahkan bisa dieksploitasi. 

Kemiskinan para petani kakao disebabkan oleh beberapa hal seperti pajak yang 

tinggi, pemerintahan yang tidak stabil, dan harga kakao dunia.  

2.2 Praktik Perbudakan Anak di Pantai Gading 

2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Perbudakan Anak 

 Kepemilikan terhadap manusia lain atau budak sudah dilarang di Pantai 

Gading sejak tahun 1980-an, begitu pula di negara-negara lain. Tapi bukan berarti 

dunia ini sudah terbebas dari perbudakan. Hanya bentuknya saja yang kini berubah. 

Termasuk perbudakan anak yang kini semakin kompleks. Keluarga sendiri pun 

dapat menjadi pelaku praktik perbudakan anak.  

 Anak-anak boleh melakukan pekerjaan selama bukan pekerjaan yang 

berbahaya dan tidak menganggu pertumbuhan merka serta tidak melanggar hak-

hak mereka. Namun perbudakan anak adalah tindakan yang tidak hanya melanggar 

hak-hak anak dan merugikan mereka tetapi juga melanggar hukum. Menurut ILO, 

perbudakan anak dibagi menjadi memperkerjakan anak-anak dibawah umur, 

mempekerjakan anak-anak melibihi batas waktu kerja yang wajar (lebih dari 14 jam 

untuk usia 5-11 tahun, lebih dari 14 jam dan kurang dari 43 jam untuk usia 12-14 

tahun, dan lebih dari 43 jam untuk usia 15-17 tahun), serta mempekerjakan anak-

anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi baik untuk 

fisiknya, mental dan juga mengancam secara seksual. Seperti menggunakan alat-



 
 

alat yang berbahaya, jam kerja malam, dan lingkungan kerja yang tidak terjaga 

sehingga bisa menyebabkan sakit.   

Sejak tahun 2015, Pemerintah Pantai Gading telah memperbaharui usia 

minimal pekerja, dari 14 menjadi 16 tahun. Dan pekerja dibawah usia 18 tahun 

harus terdaftar oleh pemerintah. Selain meningkatkan batas minimum usia, 

pemerintah juga menetapkan denda bagi orang tua yang tidak memberikan akses 

pendidikan untuk anaknya. Denda dimulai dari $86 sampai $860. Sejak pertama 

kali ditemukan kasus perbudakan anak di Pantai Gading hingga sekarang, 

pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi masalah 

tersebut. Salah satunya adalah kebijakan untuk memberikan akses pendidikan lebih 

dan meningkatkan jumlah anak yang masuk sekolah. Selain itu juga mengadakan 

kerjasama dengan Burkina Faso dan Mali untuk bersama-sama secara sistematis 

mengawasi dan mengidentifikasi anak-anak yang melewati perbatasan negara. 

Selain kebijakam, pemerintah Pantai Gading juga menyetujui beberapa program 

sosial yang tujuan utamanya untuk menanggulangi perbudakan anak ini (Bureau Of 

International Labor Affairs, 2015). 

Meskipun demikian, praktik perbudakan merupakan praktik kejahatan yang 

telah berlangsung sejak lama. Ada beberapa hal yang membuat praktik perbudakan 

anak di Pantai Gading ini masih terjadi hingga sekarang. Faktor-faktor tersebut 

dapat dibagi menjadi faktor penarik dan faktor pendorong. 

 2.2.1.1 Faktor Penarik 

 Saat ini kakao menjadi produk utama di Pantai Gading namun para petani 

terkendala dengan harga kakao yang tidak stabil di pasaran serta kondisi alam yang 



 
 

bisa mempengaruhi hasil panen mereka. Selain ketergantungan terhadap hasil 

kakao, produktivitas yang harus terus ditingkatkan juga merupakan faktor penarik 

perbudakan anak di Pantai Gading.  

 Produktivitas petani tercermin dari hasil biji kakao per kebun. Faktanya di 

Pantai Gading dengan ukuran lahan rata-rata 2,5 hektar, hasil panen kakao per 

keluarga dapat dibilang rendah. Di Pantai Gading, ada sekitar 3 juta petani 

memproduksi 43% kakao dunia. Di Indonesia dan Ghana, ada sekitar 1,6 juta petani 

yang menghasilkan 15% kakao dari seluruh dunia (Norde & van Duursen, 2003).  

Pada tahun 1996, harga kakao menurun drastis dan memberikan masalah 

bagi para petani yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perbudakan anak. 

Harga kakao dunia memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung 

kepada para petani kakao. Penurunan harga terjadi secara berantai dan 

mempengaruhi seluruh aspek produksi cokelat bahkan bisa menggagalkan usaha 

pemerintah untuk mentsabilkan harga kakao seperti yang terjadi pada tahun 1970.  

Pada saat itu harga kakao masih $ 2,40 per Kg tapi kemudian terus menurun sampai 

menjadi $ 1,47 per Kg pada tahun 2004 (Nyambal, 2006). Ini merupakan salah satu 

ancaman terbesar yang dihadapi petani kakao. Walaupun sebenarnya dapat dicegah 

dengan menyimpan hasil produksi sampai harga kembali naik namun untuk 

menyimpan biji kakao membutuhkan fasilitas yang tepat dan baik agar biji tidak 

berkurang kualitasnya dan para petani Pantai Gading belum bisa melakukan strategi 

ini. 

 Kebun-kebun kakao di Pantai Gading kebanyakan merupakan kebun-kebun 

keluarga yang tidak memiliki sistem produksi seperti perkebunan besar dengan 



 
 

pekerja yang banyak dan berkompeten. Hampir seluruh kakao Pantai Gading 

dihasilkan dari 650.000 perkebunan kecil yang luasnya tidak lebih dari 4 hektar 

(IITA, 2002). Karena pohon kakao menyisakan tempat di lahan mereka untuk 

menanam tanaman lain, biasanya petani kakao juga menanam kopi, cabai, dan 

tanaman lainnya di kebun yang sama. Hasil dari kebun mereka digunakan untuk 

konsumsi sehari-hari maupun menambah pemasukan keluarga. Penghasilan para 

petani datang dari sumber yang tidak stabil. Mereka menerima harga yang 

ditawarkan oleh tengkulak atau pembeli biji kakao mereka meskipun harganya 

sangat rendah. Padahal setiap tahunnya, para petani kakao Pantai Gading hanya 

mendapat dua kali panen kakao untuk di jual. Untuk kebutuhan sehari-hari dan 

kebunnya biasanya akan meminjam modal terlebih dahulu. 

2.2.1.2 Faktor Pendorong  

 Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya perbudakan anak. 

Utamanya karena kondisi hidup masyarakat di Pantai Gading, yakni hal-hal seperti 

budaya, kemiskinan, penyelundupan anak, pendidikan yang rendah, dan 

pertumbuhan penduduk. 

A.  Keadaan Masyarakat Pantai Gading 

Masyarakat Pantai Gading hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan 

kekurangan modal untuk melakukan produksi kakao. Karena tuntutan untuk 

meningkatkan produksi kakao, para petani di Pantai Gading berusaha 

mencari alternatif untuk memotong biaya produksi. Ada beberapa alternatif 

yang dipilih oleh para petani termasuk dengan membiarkan anak-anak 

membantu pekerjaan orang tua.  



 
 

Selain menjadi alternatif untuk mengurangi biaya produksi menurut 

mereka seorang anak yang belajar dan mencari pengalaman dari pekerjaan 

orang tua atau bisnis keluarganya akan mendapatkan manfaat. Dengan 

belajar sejak dini, dipercaya akan membantu mereka nanti saat sudah 

dewasa dan meneruskan produksi kakao di kebun keluarganya (Yadav & 

Sengupta, 2009).Oleh karena itu penggunaan pekerja anak-anak di Pantai 

Gading merupakan praktek yang dilakukan oleh banyak petani.  

Secara hukum di Pantai Gading anak dibawah 16 tahun tidak boleh 

dipekerjakan. Namun berbeda jika dengan konteks membantu keluarga 

Menurut survey yang dilakukan International Institute of Tropical 

Agriculture (IITA), 2/3 perkebunan kakao di Afrika menggunakan anak-

anak sebagai pekerja. Sebagian besar dari anak-anak tersebut adalah anak-

anak yang memiliki hubungan keluarga dengan petani kakao atau pemilik 

kebun. Sehingga dapat dikatakan perbudakan anak yang terselubung karena 

anak-anak bekerja bukan sebagai pekerja yang diberi upah melainkan 

anggota keluarga. 

Dari data IITA, jumlah anak-anak yang bekerja di kebun kakao 

mencapai 625.100 anak dan 604.500 nya adalah anak-anak dari keluarha 

petani kakao itu sendiri. Dalam satu keluarga petani tidak aneh jika memiliki 

anak yang banyak karena pertumbuhan penduduk di Pantai Gading cukup 

pesat seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya.  

Sehingga anak-anak yang berada di keluarga mereka dijadikan 

subtitusi atau pengganti pekerja dengan upah tetap. Namun meskipun sudah 

menggunakan mempekerjakan anak-anak di keluarganya, kebutuhan para 



 
 

petani dan target penjualan mereka masih tidak tercapai. Hasil sedikit, 

modal sering tidak kembali, dan sekalipun dengan sistem kerjasama antar 

para petani menghasilkan uang yang lebih namun uang tersebut tidak 

langsung sampai ke tangan para petani (Anti-Slavery, 2004). Hal ini mejadi 

penyebab perbudakan dimana pekerjaan anak-anak kemudian tidak dibatasi 

sesuai dengan batas-batas yang sewajarnya. Jam kerja mereka berlebih, 

situasi dan kondisi lingkungan kerja juga membahayakan bagi fisik anak-

anak. Karena memang mustahil untuk menggantikan posisi pekerja dewasa 

dengan pekerja anak-anak tanpa meningkatkan resiko bahaya bagi anak 

tersebut. 

B.  Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan sumber dari masalah-masalah baru karena 

adanya keterbatasan dan kekurangan di suatu kelompok masyarakat 

menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup terganggu. Hal ini tidak terjadi 

di Pantai Gading saja tetapi juga negara-negara tetangga seperti Mali dan 

Burkina Faso. 

Di Pantai Gading Kemiskinan yang dialami oleh petani kakao 

mendorong petani kakao untuk menggunakan pekerja anak. Karena selain 

harganya lebih murah juga lebih mudah untuk dieksploitasi. Tidak hanya 

anak-anak yang merupakan anggota keluarga tetapi juga anak-anak yang 

berasal dari daerah lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan 

mereka. Meskipun dibeli maupun dibayar tetap harganya tidak semahal 

pekerja dewasa.  



 
 

Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang melanda negara 

tetangga menjadi lahan basah untuk para pelaku penyelundupan 

menjalankan tindak kejahatan mereka (World Vision, 2013). Sasarannya 

adalah anak-anak dari keluarga yang miskin dan kurang memiliki 

pemahaman tentang perbudakan anak.  

Keadaan keluarga mereka memaksa anak-anak tersebut untuk 

mencari pekerjaan sehingga dapat membantu keluarga. Penyelundup 

maupun orang-orang yang bekerja mencarikan tenaga kerja di Afrika Barat 

menggunakan kesempatan ini untuk menjaring anak-anak yang berasal dari 

keluarga miskin untuk dikumpulkan dan disebar ke beberapa bagian di 

Afrika Barat termasuk Pantai Gading (World Vision, 2013). Kebanyakan 

dari mereka tidak sadar kalau mereka dijual oleh para penyelundup karena 

transaksi dilakukan dengan cara yang tidak familiar bagi mereka dan bahasa 

yang tidak mereka kuasai. Di tingkat yang lebih esktrim lagi, para 

penyelundup juga terkadang menculik anak-anak dari desa kecil dan 

miskrin seperti daerah Mali dan Burkina Faso. Satu anak bisa dijual seharga 

230 euro, itu sudah termasuk biaya tranpostasi menuju perkebunan dan 

kebebasan pemilik kebun untuk mempekerjakan anak tersebut (Mastrati, 

2012).  

Di tingkat yang lebih esktrim lagi, para penyelundup juga terkadang 

menculik anak-anak dari desa kecil dan miskrin seperti daerah Mali dan 

Burkina Faso. Penelitian International Labour Organisation (ILO) 

menunjukkan dari 2/3 perkebunan kakao yang mempekerjakan anak-anak 

yang berada di keluarganya juga mempekerjakan anak-anak lain yang bukan 



 
 

keluarga. Sebagian dari mereka dibayar, sebagian lagi bekerja dibawah 

tekanan dan menerima perlakuan kasar dan sisanya dapat menjadi objek 

eksploitasi (Anti-Slavery, 2004). 

Anak-anak yang kemudian menjadi korban penyelundupan tidak 

memiliki koneksi atau fasilitas untuk berhubungan dengan keluarga mereka 

(Mastrati,2012). Sehingga mereka akan terpaksa tinggal di perkebunan 

kakao yang menjadi tempat mereka bekerja tanpa ada harapan untuk 

kembali ke daerah asalnya. Terutama untuk anak-anak yang berasal dari 

negara tetangga seperti Mali, Togo, dan Burkina Faso.  

Jika pekerja anak berusaha kabur atau melarikan diri dari 

perkebunan tempatnya bekerja maka akan menerima hukuman yang keras 

apabila tertangkap (World Vision, 2013). Meskipun tidak tertangkap akan 

sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di Pantai Gading tanpa identitas dan 

akses pulang ke rumah.  

C. Pendidikan Rendah 

  Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Namun di Pantai Gading 

tidak banyak masyarakat yang mendapatkan pendidikan baik dan hanya 

sebagian kecil masyarakatnya yang mampu membaca. Padahal kemampuan 

membaca merupakan salah satu skill yang harus dimiliki agar dapat 

mengakses informasi-informasi baru. Termasuk informasi-informasi 

mengenai bahaya perbudakan anak. 



 
 

Di Pantai Gading, 60% dari total penduduknya merupakan 

penduduk usia dibawah 25 tahun. Hal ini berarti banyaknya usia produktif 

yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan 

menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi dan 

perencanaan berkeluarga (Central, 2017). Sehingga populasi anak-anak dan 

remaja di Pantai Gading meningkat dan tetap dengan akses pendidikan yang 

kurang bagi mereka.   

Tabel 1 : Penggunaan Pekerja Anak di Kebun Kakao Afrika 

 

Sumber : The Sustainable Tree Crop Program (STCP) – IITA  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pantai Gading memiliki 

jumlah pekerja anak terbanyak dibandingkan dengan negara-negara 

tetangganya. Dapat disimpulkan pula bahwa keluarga-keluarga petani 

kakao di Pantai Gading masih sangat banyak yang memilih mempekerjakan 

anak-anak dan saudara mereka sedniri.  

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Pantai 

Gading juga mengalami masalah dalam akses pendidikan. Hanya separuh 

 Pantai 

Gading 

Kamerun Ghana Nigeria 

Anak-anak dari keluarga yang 

dipekerjakan (6-17 tahun) 

604.500 147.700 80.200 19.400 

Anak-anak dari keluarga (6-9 tahun) 140.800 25.100 8.000 2.700 

Anak-anak dari keluarga (10-14 

tahun) 

294.200 34.000 35.300 5.800 

Anak-anak dari keluarga (15--17 

tahun) 

169.5000 88.600 36.900 10.900 

     

Pekerja anak laki-laki (6-17 tahun) 344.500 100.400 43.300 9.900 

Pekerja anak perempuan (6-17 tahun) 260.000 47.300 36.900 9.500 



 
 

masyarakatnya yang memiliki kemampuan membaca (Central, 2017). Hal 

ini menunjukkan bahwa orang tua yang anaknya bekerja maupun orang 

dewasa yang mempekerjakan anak tidak memiliki kemampuan untuk 

memahami bahaya dari perbudakan anak. Orang tua tidak mampu untuk 

membuat perencanaan keluarga dan rencana membesarkan anak-anak 

mereka.  

Para orang dewasa tidak memiliki akses untuk mendapatkan 

informasi-informasi mengenai perbudakan anak, utamanya karena 

pendidikan mereka dan kemampuan baca yang rendah di Pantai Gading.  

Hal ini mengakibatkan kesadaran akan bahayanya praktik perbudakan anak 

sangatlah rendah. Tanpa adanya kesadaran bahwa praktik yang mereka 

lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya bagi masa 

depan anak-anak mereka maka akan tetap menggunakan pekerja anak untuk 

meningkatkan produksi mereka. Sehingga pendidikan rendah masyarakat di 

Pantai Gading menjadi faktor pendorong terjadinya perbudakan anak. 

2.2.2 Dampak Perbudakan Anak di Pantai Gading 

 Menurut hukum yang berlaku di Pantai Gading anak-anak lepas dari 

pengawasan orang tua dan boleh mencari pekerjaan sendiri saat sudah berusia 18 

tahun. Peraturan ini dibuat tentu dengan berbagai pertimbangan termasuk 

mempertimbangkan pemberian hak anak secara optimal di masa pertumbuhan 

mereka. Apabila mereka dipaksa bekerja dalam usia pertumbuhan bahkan sejak usia 

yang masih sangat kecil tentu akan ada efek-efek negatif yang bisa secara langsung 

terlihat pada anak maupun yang akan menjadi kerugiannya di kemudian hari.  



 
 

 

 

2.2.2.1 Dampak Fisik Bagi Anak 

 Saat masa kanak-kanak terdapat rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan 

untuk eksplorasi. Seperti mencoba berbagai macam hal. Tapi tidak dengan 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dewasa.  

 Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di kebun cokelat bukanlah pekerjaan 

mudah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Penggunaan parang atau pisau 

besar untuk memotong biji-biji cokelat, penggunaan gergaji untuk membersihkan 

hutan dan alat-alat serupa lainnya jelas memberikan ancaman fisik terhadap pekerja 

anak-anak (Mull & Kirkhorn, 2005). 

 Orang dewasa butuh panduan dan belajar bagaimana menggunakan alat-alat 

berat serta alat-alat tajam seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan bukan tidak 

mungkin akan mengalami kecelakaan saat bekerja. Resiko kecelakaan saat bekerja 

tersebut akan semakin meningkat saat pekerjaan itu dilakukan anak-anak. 

Utamanya karena fisik mereka yang tidak seperti orang dewasa dan stamina yang 

berbeda. 

 Selain dari segi alat, dampak fisik yang bisa dialami oleh pekerja anak juga 

bisa berasal dari waktu kerja yang panjang. Eksploitasi dapat menyebabkan 

kurangnya perawatan tubuh. Anak-anak tidak mendapat waktu istirahat dan waktu 

makan yang cukup. Pertumbuhan mereka bisa terhambat. Lalu ditambah dengan 



 
 

saat kelelahan dan terlambat bekerja, mereka bisa mendapatkan perlakuan 

kekerasan dari orang yang mempekerjakan mereka (Mastrati, 2012).  

 Lingkungan kerja juga memberikan dampak besar bagi pekerja anak-anak. 

Kondisi lingkungan yang buruk ditambah dengan kurangnya perhatian pada tubuh 

mereka sendiri akan menyebabkan peningkatan resiko terhadap penyakit. Anak-

anak yang masih dalam masa pertumbuhan membutuhkan banyak asupan untuk 

mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu mereka juga memiliki tingkat 

kekebalan tubuh yang belum sempurna dan lebih rendah dari orang dewasa (Yadav 

& Sengupta, 2009). Sehingga menjadi budak anak-anak dapat menyebabkan 

mereka terkena penyakit baik yang dapat langsung disembuhkan maupun penyakit 

yang timbul beberapa tahun kemudian akibat kebiasaan di tempat mereka bekerja. 

Kemudian karena keterbatasan kemampuan para petani kakao, maka untuk 

merawat pekerja anak yang sakit juga akan sangat minim usahanya. 

2.2.2.1 Dampak Mental Bagi Anak 

 Sebagai seorang anak, masih banyak hal yang mereka pelajari dari 

lingkungan serta meniru dan mengikuti orang dewasa di sekitar mereka. Anak-anak 

yang bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk mengembangkan diri mereka. 

Terutama bagi budak anak yang bukan anggota keluarga dari petani kakao dan 

mendapatkan perlakuan kekerasan selama bekerja. Mereka dapat mengalami 

trauma dan mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain 

(Mastrati, 2012). 

 Para pekerja anak-anak telah mengalami banyak hal yang tidak 

menyenangkan. Banyak dampak negatif yang mereka alami. Tidak hanya hanya 



 
 

dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, atau meninggal saja tetapi bagi mereka yang 

terkena pelecahan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologis (Price, 

2013). Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada 

kehidupan mereka. Dampak mental merupakan luka permanen bagi para pekerja 

anak dan lebih sulit ditangani dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan 

dalam hal fisik. 

 Anak-anak yang bekerja di perkebunan cokelat di Pantai Gading juga 

mengalami stress bahkan trauma terhadap kejadian-kejadian buruk yang menimpa 

mereka (Mastrati, 2012). Bagi korban penyelundupan atau pekerja anak yang dijual 

oleh orang tuanya, memori buruk yang mereka miliki dapat membuat mereka tidak 

stabil saat beranjak dewasa. Orang dewasa di lingkungan kerja juga bertanggung 

jawab dalam perkembangan mental dan pembetukan sifat anak-anak yang bekerja.  

Karena anak-anak masih belajar dari mencontoh orang di sekitar mereka maka 

kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dapat diikuti oleh para pekerja anak. 

2.2.2.3 Berkurangnya Kualitas Masa Anak-anak 

 Masa anak-anak seharusnya dihabiskan dengan bermain dan belajar. Jika 

sejak kecil sudah bekerja, maka kesempatan mereka untuk bermain dan mencari 

pengalaman sendiri akan berkurang. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan anak-

anak seumuran mereka. Setiap anak memiliki hak untuk berhubungan dengan kedua 

orang tua, mendapat pendidikan, dan diperlakukan sesuai dengan usia dan 

perkembangan mereka. 

 Perbudakan anak melanggar hak-hak mereka. Banyak kesempatan dan 

kegiatan yang seharusnya bisa dinikmati saat masa anak-anak terlewatkan karena 



 
 

mereka harus bekerja. Pekerja anak-anak juga memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih rendah disbanding anak-anak lainnya. Tingkat 

pendidikan di Pantai Gading rendah dan perlu akses yang lebih mudah untuk 

masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan (Hendrick, 2005).  

 Dari keseluruhan anak berusia 6-17 tahun, 1/3 dari mereka yang bekerja di 

kebun cokelat tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan akses 

pendidikan di sekolah. Dan bagi yang memiliki akses pendidikan, pekerjaan mereka 

di kebun cokelat juga menghambat pendidikan mereka (IITA, 2002).  

Perbudakan anak adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus 

agar dapat dihentikan. Anak-anak tidak seharusnya menjadi alat untuk 

meningkatkan penghasilan keluarga. Mereka adalah tanggung jawab orang tua yang 

perlu diberikan fasilitas sebaik-baiknya agar dapat berkembang dan tumbuh dengan 

maksimal. Sehingga nantinya, saat mereka sudah dewasa akan memberikan 

kontribusi yang baik bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar mereka. 

Bukan berarti anak-anak sama sekali tidak boleh bekerja. Namun, perlu 

diperhatikan pekerjaan yang mereka lakukan harus sesuai dengan usia dan 

kemampuan mereka. Belajar dari keluarga dan mencari pengalaman tidak harus 

dilakukan dengan mempekerjakan sang anak (International Labour Organization, 

2004).  

Pantai Gading memiliki populasi anak-anak dan remaja yang tinggi. 60% 

masyarakatnya berusia dibawah 25 tahun. Hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan 

baik apabila generasi muda sPantai Gading menerima pendidikan yang baik dan 

memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri. Namun apabila tidak ada usaha 



 
 

dan perhatian yang lebih, maka peningkatan penduduk dan jumlah usia produktif 

yang banyak hanya akan menjadi bahan untuk terus mendorong praktik perbudakan 

anak di Pantai Gading. 

  




