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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Norma-norma sosial yang ada di masyarakat merupakan bentuk dan arah 

operasional yang berpangkal pada suatu keyakinan yang kuat dan mengikat, yaitu 

nilai-nilai sosial (social values), dan juga nilai-nilai agama (religious values). 

Suatu pendekatan ekonomis untuk mengubah perilaku seseorang mungkin akan 

berhasil, tetapi dampak negatifnya berpeluang sangat besar, yaitu secara 

berangsur-angsur manusia akan lebih meyakini nilai material dan selanjutnya akan 

lebih mengutamakan kepentingan dirinya (egois) , melupakan kepentingan umum 

atau orang lain.

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan tekhnologi, ilmu 

pengetahuan serta komunikasi di dunia dewasa ini akan mempengaruhi kebiaaan 

hidup manusia. Disamping itu sekaligus mempengaruhi pola-pola seks yang 

konvensional (menurut adat yang berlaku). Pelaksanaan seks banyak dipengaruhi 

oleh penyebab perubahan sosial antara lain : urbanisasi, mekanisasi, alat 

kontrasepsi, pendidikan, demokratisasi fungsi wanita dalam masyarakat dan 

moderenisasi. Efek sampingan dari dampak tersebut adalah keluar dari jalur 

konvensional kultur. Pola seks dibuat menjadi hypermoderm dan radikal sehingga 

bertentangan dengan seks yang konvensional, dan menjadi seks bebas yang 

campur aduk dan tidak ada bedanya dengan pelacuran. Bagi mereka yang tidak 

mampu menghayati kepuasan seks sejati, seks bebas tidak akan memperoleh 

kepuasan. Hakikatnya orang adalah budak dari dorongan seksual, dan apabila 
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tidak menghayati arti dan keindahan kehidupan erotik sejati, maka yang 

bersangkutan akan menjadi pecandu seks.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengantarkan ke arah 

perilaku yang menyimpang akibat ketidakpercayaan terhadap kondisi yang ada, 

sehingga mengakibatkan krisis multidimensional dan salah satunya krisis moral. 

Perilaku menyimpang akibat krisis moral bisa berbentuk prostitusi atau pelacuran.

Yuyu Karim, 1979: 5 Pelacuran merupakan profesi wanita yang tertua, 

tempat seorang wanita memperoleh penghasilan dari modal dagingnya sendiri, 

persis seorang laki-laki yang mendapat penghasilan dengan tangannya sendiri, 

demikian juga seorang wanita memperoleh penghasilan dengan jalan menjual 

dirinya sendiri dalam keadaan ekonomi yang sulit. 

(http://syammulya81.blogspot.com/2008/10/upaya-pesantren-dalammembina-akhlak.html

diakses pada tanggal 09 juni 2010).

Masalah prostitusi adalah masalah yang multikompleks, yang tidak berhenti 

pada masalah ekonomi, namun juga kelonggaran "kultur" masyarakat di 

sekitarnya, pengaruh gaya hidup, "tradisi" setempat, juga persepsi para pekerja 

seks atau pelacur dan keluarganya terhadap profesi tersebut.

Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri terhadap kehidupan prostitusi 

dalam dimensinya masing-masing ada yang mengutuk ada yang bersimpati 

terhadap pekerja seks atau pelacur. Tetapi bagaimana beragamnya persepsi, 

kegiatan prostitusi tetap akan berlangsung terus. Persepsi sosial adalah suatu 

proses yang kita gunakan untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain.

prostitusi atau pelacuran atau persundalan adalah: “Peristiwa penyerahan oleh 

wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna 

disetubuhinya dan sebagai pemuas nafsu sex si pembayar, yang dilakukan di luar 
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pernikahan”. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur adalah wanita yang 

pekerjaannya menjual diri kepada siapapun saja atau banyak laki-laki yang 

membutuhkan pemuasan sexuil.

Dalam kegiatan prostitusi tersebut terdapat pula germo yang berperan 

penting. Adapun yang dimaksud dengan germo adalah orang (biasanya adalah 

laki-laki atau perempuan) yang mata pencahariannya baik sambilan maupun 

sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, 

menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh. 

Dan dari pekerjaan ini sang germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang 

diperoleh wanita pelacur. Selain germo masih terdapat pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelacuran seperti pedagang atau penjual wanita dan calo atau perantara 

yang mempertemukan wanita pelacur dengan si pemakainya.

Dalam kehidupan sekarang ini keberadaan pekerja seks atau pelacur atau 

wanita tuna susila atau sering disebut Pekerja Seks Komersial (PSK), akan tetapi 

keberadaan tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra dalam 

masyarakat. Pertanyaan apakah Pekerja Seks Komersial (PSK) termasuk kaum 

yang tersingkirkan atau kaum yang terhina, hal ini sebagaian besar disebabkan 

karena mereka tidak dapat menanggung biaya hidup yang sekarang ini semuanya 

serba mahal. Kegiatan prostitusi ini berlangsung cukup lama, hal ini mungkin di 

sebabkan karena dalam prakteknya kegiatan tersebut berlangsung karena 

banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual 

tersebut oleh sebab itu semakin banyak pula tingkat penawaran yang di tawarkan.

Di negara-negara lain istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang 

negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial. Ini 
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artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena 

melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang 

berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks 

mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak 

bermartabat. Tetapi orang-orang yang memperkerjakan mereka dan mendapatkan 

keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.

Kawasan Pelacuran Prostitusi terbesar se-Asia tenggara yang terletak di 

Jawa Timur tepatnya di Surabaya ini menawarkan wisata malam kehadapan kita 

semua. Lokalisasi Dolly telah menjelma menjadi kekuatan dan sandaran hidup 

bagi penduduk disana. Terdapat 800 lebih wisma esek2, cafe dangdut dan panti 

pijat pelacuran plus - plus yang berjejer rapi dikawasan jarak tersebut. Ada sekitar 

9000 lebih penjaja cinta, pelacur remaja dibawah umur, germo, ahli pijat aurat 

yang selalu siap menawarkan alat kelaminnya kepada anda semua. Dan terdapat 

ribuan pedagang kaki lima, tukang parkir dan calo prostitusi yang 

menggantungkan hidup di Lokalisasi Pelacuran jarak Dolly tersebut. Semua saling 

berkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme.

(http://www.downloadmakalahskripsi.com/2010/12/skripsi-makna-hidup-pada-

pekerja-seks.html di akses pada tanggal 28 Desember 2010).

Selain Dolly Surabaya juga ada tempat prostitusi terselubung di daerah 

pegunungan yang berhawa sejuk tepatnya di Dusun Tretes Kelurahan Prigen, 

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, hal ini menarik untuk di lakukan sebuah 

penelitian karena Tretes adalah sebuah dusun yang kecil namun terkenal dengan 

adanya prostitusi, sehingga masyarakat di sana mata pencahariannya bergantung 

dengan adanya prostitusi tersebut.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini Bagaimana ” persepsi pelaku prostitusi tentang kehidupan 

dan masa depannya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pelaku 

prostitusi tentang kehidupan dan masa depannya.

1.4. Manfaat Penelitian

   1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya pada 

mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial dalam pengembangan wawasan yang 

berkualitas, spesifikasinya pada persepsi pelaku prostitusi tentang kehidupan dan 

masa depannya.

    1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai evaluasi atau masukan bagi pemerintah Daerah Pasuruan dalam 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan persepsi pelaku prostitusi tentang 

kehidupan dan masa depannya.


