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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prostitusi merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia 

itu sendiri. Banyak kalangan berpendapat bahwa prostitusi atau pelacuran ada semenjak 

manusia itu sendiri ada dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit yang 

berpendapat bahwa pelacuran ada dan berkembang karena laki-laki berani membayar. 

Dengan kata lain prostitusi berkembang karena tercipta mekanisme pasar yang 

menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan. Prostitusi 

umumnya dilakukan oleh para wanita, tetapi kini di kota-kota besar terdapat tempat-

tempat tertentu yang menyediakan pria-pria muda untuk melayani istri-istri yang tengah 

mengalami kesepian, yang tentunya istri-istri ini adalah termasuk keluarga yang kaya, 

mereka datang ke tempat-tempat tersebut dengan memilih calon kencannya melalui 

potret-potret yang tersedia, mereka membayar pria kencannya itu (Kartasapoetra, 1987). 

Prostitusi tidak mudah untuk diberantas karena masalah prostitusi memiliki 

keterkaitan secara ekonomi, sosial bahkan kultural dengan permasalahan manusia secara 

hakiki, yakni pemenuhan kebutuhan biologis sebagai manusia terlepas dari 

permasalahan etika dan norma yang membatasi cara pemenuhan kebutuhan seks 

manusia tersebut (Hadi dkk,  2001). 

Kemunculan lokasi-lokasi prostitusi industri seks dikelompokkan menjadi dua, 

pertama industri seks yang terorganisir, seperti lokasi panti pijat, rumah bordir, klub 

malam, diskotik dan sebagainya yang disediakan bagi pelanggan-pelanggannya. Kedua, 

industri seks yang tidak terorganisir yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok 

wanita panggilan (penampungan) maupun wanita yang menjajakan  diri di jalanan dari 

pasaran kelas menengah sampai kelas bawah (Hull, dkk 1993).  
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Koentjaraningrat, dkk (1995) menyatakan istilah lokalisasi dan resosialisasi secara 

sepintas sebenarnya memiliki kesamaan makna, namun secara politis memiliki makna 

yang berbeda.  Lokalisasi memiliki arti konotatif  yang bermakna sekedar  membatasi 

perkembangan dan membatasi praktik prostitusi agar tidak lebih berkembang di 

masyarakat. Apabila istilah lokalisasi digunakan oleh pemerintah  dapat diartikan bahwa 

pemerintah mengakui adanya praktik pelacuran dan perdagangan wanita untuk tujuan 

komersialisasi pelayanan seks. 

Norma adat pada umumnya melarang pelacuran, akan tetapi setiap daerah tidak 

sama peraturannya dan kebanyakan norma adat tidak tertulis. Tetapi ada budaya 

pelacuran yang mengijinkan adanya hubungan seks di luar nikah. Menurut (Kartono, 

1992) budaya ini terlihat pada kelompok suku di pulau Kei, Mentawai, Flores di mana 

sistem perkawinannya mengijinkan anak-anak gadisnya mengadakan hubungan kelamin 

dengan laki-laki sebelum nikah. 

Semua pelacuran dengan segala bentuk, sifat dan frekuensinya adalah zina. 

menurut Qs. An-Nur: 2 dinyatakan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang 

berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah 

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, dan 

pada hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Departemen Agama Republik Indonesia, 

1995) 

Kemudian perlu diketengahkan pengertian pelacuran. Menurut kamus Bahasa 

Indonesia karya Poerdaminto (1983) disebutkan bahwa pelacuran adalah perihal menjual 

diri sedangkan pelacur berarti wanita tuna susila. Jadi pelacuran menunjukkan para 

pembuatnya sedangkan pelacur menunjukkan pada orang yang melakukannya. KUHP 

tidak memberikan definisi mengenai pelacuran. Oleh karena itu, untuk dapat 

memberikan definisi mengenai pelacuran ada beberapa pendapat ahli. 
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Akibat tekanan ekonomi yang semakin meningkat, dilaporkan banyak suami di 

Sumatera Utara yang mempekerjakan istrinya menjadi pekerja seks komersial (PSK) 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pernyataan itu disampaikan Sabar Turnip, 

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Dinas Sosial Sumatera Utara di Medan, Selasa. 

Dia mengatakan, PSK yang beroperasi di Kota Medan juga kian marak dan tampil 

secara terang-terangan tidak hanya di tempat-tempat hiburan malam, panti pijat, tetapi 

"menjajakan diri" di pinggir-pinggir jalan. "Lemahnya keimanan suami turut mendorong 

terjerumusnya wanita ke lembah hitam, terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan 

Dinas Sosial Sumut, terdapat wanita yang menjadi PSK itu keinginan dari suaminya,". 

Dinas Sosial Sumut sudah berulang kali menjaring para PSK dari berbagai lokasi, tetapi 

pada akhirnya mereka keluar dan berpraktik kembali di jalanan. Sebab, sebagian wanita 

yang diamankan ternyata dapat memperlihatkan surat nikah serta mendatangkan 

suaminya ke tempat penampungan sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Sosial untuk 

menahan wanita tersebut guna pembinaan. (www.antarasumut.com). 

Perilaku suami yang mempekerjakan istrinya menjadi pekerja seks komersial 

dengan alasan ekonomi juga terjadi di Sulawesi Barat. Perbuatan politisi asal Polewali 

Mandar, Sulawesi Barat, Khaerul Asril (31), memang benar-benar bejat. Ia tega menjual 

istrinya, ND (27), kepada broker rumah bordil dengan bayaran Rp 500.000 sekali 

kencan. Uang hasil "keringat" sang istri itu digunakan Khaerul yang mempunyai banyak 

utang setelah gagal menjadi anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) pada Pemilu 

2009. Aksi politisi ini terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri 

(PN) Polman, Selasa (3/8/2010). Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum (JPU) M 

Syukur menuntut Khaerul selama lima tahun penjara karena terbukti menjual istrinya 

untuk membayar utangnya yang bertumpuk. Ia dijerat Pasal 8 Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (data diperoleh dari 

asaborneo.blogspot.com). 

 Namun terdapat juga pekerja seks komersial yang sengaja melacurkan diri secara 

suka rela, bahkan didukung oleh pihak keluarga atau suami. Lebih jauh lagi, profesi ini 
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menjadi sumber ekonomi utama keluarga. Hal ini terlihat dari belasan wanita Pekerja 

Seks Komersial (PSK) yang kerap beroperasi siang hari di warung-warung di pinggir 

jalan di Mojokerto, Jawa Timur Selasa (11/11/08)  terjaring razia PSK yang dilakukan 

petugas kepolisian dan dinas sosial setempat. Sejumlah PSK mengaku suami mereka 

merestui pekerjaan yang mereka lakoni. Bahkan sengaja menjual mereka kepada para 

lelaki hidung belang. Seorang PSK yang tengah bertransaksi dengan tamu langsung 

ditangkap petugas meski sempat melawan dan menolak dibawa petugas. Dalam 

perjalanan mobil yang membawa PSK ini dicegat seorang lelaki berambut cepak yang 

mengaku sebagai suami PSK yang terjaring. Karena lelaki tersebut menunjukkan surat 

nikah, akhirnya si wanita tersebut dilepas (www.indosiar.com). 

 Santrock (2002) mengemukakan, dari kira-kira usia 28 hingga 33 tahun, individu 

mengalami periode transisi dimana dia harus menghadapi persoalan penentuan tujuan 

yang lebih serius. Selama usia 0an, individu biasanya berfokus kepada keluarga dan 

perkembangan karir. Di kabupaten Malang dan kabupaten Blitar terdapat beberapa PSK 

yang berstatus bersuami dan masih melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks 

komersial. Beberapa dari suami mereka tersebut ialah seorang pedagang kayu yang 

tergolong dari mampu, ia mengetahui istrinya menjadi PSK sebelum ia menikah, namun 

setelah menikah dan sampai sekarang pun ia masih tetap mengizinkan istrinya untuk 

tetap bekerja menjadi seorang PSK. Suami yang rata-rata kesibukannya bekerja di kebun 

dan ladang terkadang harus menjaga anak-anaknya yang masih kecil berada di rumah 

karena sang istri sedang menjalankan aktifitasnya sebagai PSK. 

 Beberapa PSK ini juga bekerja atas persetujuan keluarga atau suami. Bahkan 

lebih jauh, profesi ini menjadi sumber ekonomi utama keluarga. Suami yang 

mengijinkan istrinya berprofesi sebagai PSK dapat dikatakan tidak umum di masyarakat, 

namun secara realita ada di masyarakat kita. Ketidak umuman ini menarik untuk 

ditelusuri dan diteliti latar belakang suami mengijinkan istrinya berprofesi sebagai 

pekerja seks komersial 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di atas dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi suami mengijinkan istri menjadi PSK? 

2. Bagaimana kondisi psikologis suami yang istrinya menjadi PSK? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang suamai mengijinkan istrinya menjadi PSK. 

2. Untuk mengetahui kondisi psikologis suami mengijinkan istri menjadi PSK.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, besar harapan akan berguna untuk menambah wawasan tentang 

latar belakang dan kondisi psikologis suami mengijinkan istri menjadi PSK. 

 Diharapkan mampu memberikan dan menambah pemahaman mengenai latar 

belakang dan kondisi psikologis suami mengijinkan istri menjadi PSK. 


