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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sekarang ini keberadaan pelacur merupakan fenomena 

yang tidak asing lagi dalam kehidupan sosial masyarakat, akan tetapi keberadaan 

tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.  

pelacur adalah orang yang berbuat lacur atau orang menjual diri sebagai 

pelacur (Koentjoro, 2004).  Selain pelacur, istilah lainnya adalah sundel atau lonte 

yang berarti  perempuan nakal, jalang, liar dan pelanggar norma sosial.  

Secara legal, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Menteri 

Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut pelacur dengan istilah WTS (Wanita Tuna 

Susila) yang berarti si perempuan dianggap tidak menuruti aturan susila di 

masyarakat serta dianggap tidak mempunyai adab dan sopan santun dalam 

berhubungan seks. Namun menurut Koentjoro (2004) dan juga para kritisi lainnya, 

tidak setiap wanita yang melacur itu tuna susila.   

Adapun istilah lain dari WTS adalah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang 

kerap kali dipakai oleh para pakar, praktisi dan pejabat lainnya. Namun berbeda 

dengan pendapat Koentjoro, (2004) yaitu tidak semua pelacur adalah pekerja seks. 

Selain itu, istilah pekerja seks dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa melacur 

merupakan pekerjaan. Dengan istilah lain, pelacur juga pekerja, seperti halnya 

pekerja bangunan atau pekerja pabrik.  

Oleh karena itu, pemakaian istilah pekerja seks mengindikasikan secara 

transparan adanya penerimaan bahwa menjadi pelacur adalah menjadi seorang 

pekerja. Jika demikian, status pekerjaan pelacur sama dengan perawat, dokter, 

psikolog atau pekerja lainnya. Apabila memang pelacuran telah diakui sebagai salah 

satu jenis pekerjaan, hal ini bertentangan dengan norma budaya, susila dan 

kelayakan, bahkan agama dan bangsa Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, 

peneliti lebih suka menggunakan istilah pelacur dari pada PSK atau WTS.  

Di dalam masyarakat, terkait dengan pertanyaan apakah pelacur termasuk 

kaum yang tersingkirkan atau kaum yang terhina mungkin sampai sekarang belum 

ada jawaban yang dirasa dapat mengakomodasi konsep pelacur itu sendiri. Hal ini 



 

 

2 

sebagian besar disebabkan karena mereka telah memiliki anak dan kabutuhan 

ekonomi terus meningkat.  

Banyak studi melaporkan bahwa sebagian besar pelacur berpendidikan 

rendah dan berlatar belakang keluarga miskin. Maka dari itu, banyak daerah 

mengasumsikan bahwa tidak ada cara lain bagi seorang perempuan muda yang 

berpendidikan rendah untuk mendapatkan cukup uang dalam memenuhi standar 

kehidupannya kecuali melacur (Muecke, 1992).  

Namun pada kenyataannya pelacur tidak hanya dikalangan miskin dan 

berpendidikan rendah. Banyak juga pelacur dari kalangan mahasiswi yang sering 

disebut “ayam kampus”. Hal ini di duga dikarenakan kurangnya kasih sayang dari 

orang tua, pengaruh lingkungan, keinginan hidup mewah, kecewa dengan pacarnya, 

pernah diperkosa dan lain sebagainya. Dan juga keterjebakannya pelacur oleh 

materialisme, kesuksesan duniawi dan persaingan materi yang timbul diantara 

mereka dan rekannya juga turut bermain dalam dunia pelacuran. 

Yang terakhir ini dapat diidentifikasi melalui perilaku dan persaingan 

mereka dalam mendirikan rumah, membeli tanah dan barang mewah. Perilaku yang 

lain tampak dalam hal berpakaian, kosmetik dan gaya hidup berfoya-foya. Sifat 

pamer ini mengakibatkan iri hati orang lain. Orang tua atau suami juga ingin 

menunjukkan kesuksesan anak atau istri mereka (Jones dkk, 1994). Terlihat disini 

bahwa ada hubungan erat antara aspirasi material dan motif berkuasa dalam 

mencapai status sosial ekonomi orang tua dan suami.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Kontjoro dkk, yaitu banyak pula keluarga 

pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka 

(Koentjoro, 1988 dan Bernas, 5-7 Agustus 1992) karena mereka dapat menerima 

uang secara teratur (Koentjoro, 1998 dan Jones, 1994).  

Masalah pelacuran dibahas dalam berbagai sudut pandang. Meskipun tidak 

ada satu pasal pun dalam KUHP yang secara langsung melarang praktik pelacuran di 

Indonesia, namun dalam hubungannya dengan sistem nilai sosial dan sudut pandang 

sumber hukum di Indonesia, secara interpretatif, segala bentuk pelacuran 

bertentangan dengan Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab.  
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Dengan kata lain, semua umat beragama di Indonesia menilai pelacuran 

sebagian sebuah dosa. Koentjoro (2004) mengatakan, sejauh pemahamannya, agama 

Islam pun, yang dianut oleh sekitar 85% penduduk Indonesia, jauh-jauh hari telah 

mengharamkan perilaku melacur. Hal ini tersirat dalam sebuah perbuatan yang keji 

dan suatu jalan yang buruk (QS. 17:32). Artinya, melakukan hubungan seks di luar 

lembaga  pernikahan adalah perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, Koentjoro 

berpendapat bahwa Islam tidak menerima pelacuran sebagai sebuah pekerjaan yang 

sah (Koentjoro, 2004).  

Dari sudut pandang kemanusiaan, pelacuran bisa dikategorikan sebagai 

sejenis perbudakan seks atas kaum perempuan (Barry, 1979; Bullough, 1988). 

Pelacuran juga dipandang merendahkan derajat, harga diri, serta martabat manusia, 

khususnya perempuan. Hal ini senada keputusan yang dikeluarkan menteri sosial RI 

nomor 23/HUK/1996 yang menegaskan bahwa segala bentuk pelacuran bertentangan 

dengan nilai sosial, agama dan norma moral negara. Oleh sebab itu, apabila 

didasarkan pada prinsip di atas, seharusnya seluruhnya seluruh praktik pelacuran di 

Indonesia dilarang (Koentjoro, 2004). 

Bila dilihat dari segi negara Indonesia, pelacuran bertentangan dengan 

Pancasila karena tidak sesuai dengan manusia yang berketuhanan, di mana Tuhan 

dengan jelas mengutuk perzinahan; tidak sesuai dengan Perikemanusiaan yang Adil 

dan Beradab, karena pelacuran justru memperlakukan manusia sebagai benda yang 

dapat diperdagangkan; tidak pula sesuai dengan Keadilan Sosial, karena tidakkah 

pelacuran merupakan tempat eksploitasi manusia oleh manusia (Alam, 1984).  

Selain itu, pelacuran termasuk mediator yang ampuh bagi penyebaran 

HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) lainnya. Revolusi triple T. 

Koentjoro Jakti (1996) menyatakan bahwa Revolusi triple T (transportasi, 

telekomunikasi, turisme), khususnya dalam bidang turisme dan transportasi, sudah 

pasti akan diikuti oleh meningkatnya populasi pelacuran. Hal ini sudah barang tentu 

akan semakin memudahkan terjadinya kontak langsung antara turis dengan penduduk 

asli. Akibat negatifnya, HIV/AIDS dan PMS tersebar secara cepat dan mendunia. 

Oleh karenanya, globalisasi sebagai akibat dari revolusi triple T ini juga dapat 

diartikan sebagai globalisasi HIV/AIDS dan PMS (Parker, 1991). Namun ada satu 

kebutuhan besar di Indonesia, yaitu upaya untuk mengontrol dan memahami 
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pelacuran sebagai mediator risiko untuk mengontrol dan memahami pelacuran 

sebagai mediator risiko tinggi penyebaran penyakit menular (Koentjoro, 2004). Akan 

tetapi kita tidak dapat menyalahkan penyebab utama penularan penyakit kelamin dari 

pelacur saja. Sebaliknya, kemungkinan penularan juga dapat terjadi kebalikannya, 

yaitu dari pelanggan kepada pelacur.  

Sungguh ironis, pelacuran adalah pekerjaan yang di pandang paling rendah 

dibeberapa negara, di Bangladesh misalnya, begitu banyak lelaki yang harus 

menyinggahi tempat-tempat menyengsarakan seperti itu hanya untuk membeli seks 

dan sekaligus mencemoohkan para perempuan yang telah menyenangkan mereka 

disana (Brown, 2005). Disamping itu pelacuran juga dipandang rendah dari segi 

norma, sosial, pancasila dan agama.  

Adapun hasil penelitian dari Schissel & Fedec (1999)  menunjukkan bahwa 

ada efek yang parah dari prostitusi well being. Selain itu konsep diri pelacur muda 

dan kemampuan afeksi cenderung barasosiasi atau berhubungan dengan pelecehan 

seksual dan pelecehan fisik yang menentukan keterlibatan mereka dalam 

perdagangan seks.  

Lebih jaun lagi, pelecehan terhadap anak  merusak persepsi diri, ini sangat 

berbahaya. Dan hal ini tentu saja dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. 

Kesejahteraan dalam hidup sangat dekat dengan psikologi. Kesejahteraan dalam 

psikologi disebut dengan Psychologycal Well Being (PWB). Adapun Istilah 

kesejahteraan psikologis dipopulerkan oleh konsep Ryff (1989) yang 

menggambarkan Psychologycal Well Being sebagai keadaan dimana individu mampu 

menerima diri apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang 

lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan 

eksternal, memiliki arti dalam hidup serta mampu merealisasikan dirinya secara 

berkesinambungan.   

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti yaitu bagaimanakah 

Psychologycal Well Being pada mereka? Sedangkan pelacur dalam keadaan yang 

negatif yaitu mereka dipandang rendah dari segi norma sosial dan norma agama.  

Apakah dengan keadaan demikian, pelacur memiliki penerimaan diri yang positif 

(self-acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positif relation with other), 

otonomy yang baik (autonomy), penguasaan terhadap lingkungan yang baik 
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(enviromental mastery), keberhasilan menemukan tujuan hidup (purpose in life) dan 

pertumbuhan pribadi yang sehat (Personal Growth). Bukankah setiap orang 

membutuhkan Psychologycal Well Being untuk mencapai hidup dengan jiwa yang 

sejahtera. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ 

Gambaran Psychologycal Well Being Pada Pelacur ”  

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana gambaran Psychologycal Well Being pada pelacur. 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran 

Psychologycal Well Being pada pelacur. 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaaat dari penelitian ini yang dapat diambil, yaitu: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmiah untuk mengembangkan disiplin 

ilmu psikologi terutama Psikologi Klinis. 

2. Manfaat secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat 

umum tentang Psychologycal Well Being pada pelacur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


