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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di kalangan masyarakat banyak sebutan untuk menunjuk pada sosok

perempuan yang menjajakan diri sangat banyak beberapa diantaranya yaitu

pelacur, lonte, ayam, pekerja seks komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS),

whore, prostitute, bitch Koentjoro (2004:1). Pelacuran merupakan permasalahan

yang timbul sejak lama sampai sekarang dan membawa dampak yang meluas baik

pada individu tersebut maupun lingkungan. Dr. Kartini Kartono menyebutkan

dalam buku Patologi Sosial, (2001:177), pelacuran atau prostitusi merupakan

salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya,

tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal

dari bahsa latin pro-stiture  atau pro-staure,yang berarti membiarkan diri berbuat

zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedang  prostitute

adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna

susila. Wanita-wanita pelacur kebanyakan ada di kota-kota, daerah-daerah lalu

lintas para turis dan tempat plesir, di mana banyak didatangi orang-orang yang

hendak berlibur, beristirahat atau berwisata. Pada umumnya, di tempat-tempat

tersebut diterapkan prinsip 4-S dari tourisme, yaitu Sea (laut dan adanya air), Sun

(ada matahari), Service (pelayanan) dan seks.

Praktik pelacuran di Indonesia bertentangan dengan sumber hukum di

Indonesia, yakni Pancasila terutama sila pertama dan kedua. Pelacuran di

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENJADI PEKERJA SEKS ... SISWANTIYA NINGSIH



2

Indonesia sangat dilarang dan dianggap berdosa, terutama karena rakyat Indonesia

adalah rakyat yang beragama. Masalah utama pelacuran di Indonesia menurut

Koentjoro (2004: 67), bukan hanya kenyataan bahwa 65% pelacur berasal dari

daerah tertentu, melainkan juga tidak pernah ada bukti yang menunjukkan

menurunnya jumlah pelacur. Pelacuran dalam sudut pandang agama telah

diharamkan, terutama dalam agama Islam, seperti yang dituliskan oleh Koentjoro

(2004:6) yang menuliskan bahwa dalam sebuah ayat Al-Qur’an ada yang

menyiratkan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan

yang buruk (QS. 17:32 dalam Koentjoro, 2004:6). Hal ini berarti melakukan

hubungan seks sebelum pernikahan adalah perbuatan yang dilarang. Dari sudut

pandang kemanusiaan disebutkan juga termasuk dalam kategori perbudakan seks

atas kaum perempuan (Barry, 1979; Bullough, 1988 dalam Koentjoro, 2004:6).

Penentangan pada pelacuran di Indonesia juga dapat di lihat dari keputusan oleh

menteri sosial RI nomor 23/HUK/1996 yang menegaskan bahwa segala bentuk

pelacuran bertentangan dengan nilai sosial, agama dan norma moral Negara. Jadi,

apabila berdasar pada hal tersebut seharusnya seluruh praktik pelacuran di

Indonesia dilarang.(Koentjoro, 2004:6). Namun ironisnya pelacuran masih banyak

terjadi di Indonesia. Praktik yang ada tidak hanya di kalangan wanita dewasa

bahkan anak-anak dan remaja ikut terjun ke dalamnya.

Menurut Kartono (2003), 60-80% dari jumlah pelacur itu memiliki

intelektual yang tinggi, berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP)

dan atas atau lepasan akademi dan perguruan tinggi. Mereka bertingkah laku

immoral karena didorong oleh motivasi-motivasi sosial dan ekonomi. Ada
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beberapa faktor sosiokultural yang mempengaruhi maraknya pelacuran seperti

yang disebutkan oleh Koentjoro (2004:16) yaitu adanya Orang setempat “yang

menjadi” model pelacur yang sukses, Sikap permisif dari lingkungannya, Sistem

patriakal dimana perilaku seks perempuan sangat diatur dan di kontrol oleh

patriakh itu sendiri, Adanya peran instigator (penghasut), dan adanya Peran

sosialisasi, serta Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial

ekonomi.

Pelacuran diawali dengan adanya perilaku seks bebas yang sudah menjalar

dikalangan remaja. Perilaku seks bebas yang semakin marak menjadi

permasalahan yang harus diselesaikan semua pihak. Di kota-kota besar ditemui

banyak para remaja yang menjajakan diri (terlibat menjadi pelacur), tanpa

memikirkan dampak penyakit, moral dan psikososial yang ditimbulkannya.

Maraknya pelacuran pada remaja pada awalnya disinyalir karena adanya

pergaulan bebas. Munculnya budaya baru ini membuat remaja semakin berani

melakukan hubungan-hubungan seksualitas yang diperuntukkan untuk suami istri.

Sarlito menyebutkan dalam bukunya (2010: 189) bahwa ada beberapa penelitian

yang menunjukkan remaja yang telah melakukan hubungan seks. Beberapa

penelitian itu antara lain pada tahun 1950 hasil survei Kinsey, melaporkan bahwa

tercatat 2% anak perempuan dan 10% anak laki-laki dibawah usia 16 tahun telah

melakukan hubungan seks; tahun 1980 dalam penelitian Fury yang dilakukan 25-

30 tahun kemudian setelah penelitian Kinsey, angka tersebut telah menjadi 33%

untuk anak perempuan dan 50% untuk anak laki-laki di bawah usia 16 tahun;

penelitian yang dilakukan Iskandar di Jakarta tahun 1998 ditemukan bahwa usia
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hubungan seks pertama 13-18 tahun pada perempuan mencapai 18%; penelitian

yang dilakukan Utomo di manado tahun 1998 dilaporkan anak-anak yang

melakukan hubungan seks mencapai angka 58% untuk anak laki-laki dan 33,3%

untuk anak perempuan di bawah usia 16 tahun.

Pelacur remaja sebagian besar berkisar pada usia 13-24 tahun. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Shu-Ling Hwang dan Olwen Redfor di Taiwan

pada tahun 2003, menemukan bahwa 68% anak gadis dibawah 16 tahun dan 10 %

usia 9-12 tahun memasuki dunia prostitusi pertama kali. Sebagian besar gadis

(68%) memasuki pelacuran tanpa usaha secara fisik oleh orang lain, mereka

masuk dengan kemauan mereka sendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan 13%

terjebak karena mencari pekerjaan oleh teman atau orang yang tidak dikenalnya.

Di Taiwan pelacuran yang dimulai usia sebelum 16 tahun tidak dipaksa secara

fisik oleh keluarga mereka atau orang lain, putus sekolah, lari dari rumah, dan

datang dari keluarga yang bekerja-atau kelas bawah, sering dengan bercerai,

dipisahkan, atau orang tua meninggal. Dalam buku Patologi sosial,(2001:192)

Kartono menuliskan bahwa, statistik menunjukkan bahwa kurang lebih 75% dari

jumlah pelacur adalah wanita-wanita muda di bawah umur 30 tahun. Mereka itu

pada umumnya memasuki dunia pelacuran pada usia yang muda, yaitu 13-24

tahun; dan yang paling banyak ialah usia 17-21 tahun. Usia 17-21 tahun dalam

klasifikasi fase perkembangan remaja menurut Monks berada pada fase remaja

akhir. Jadi, dapat dijelaskan bahwa pelacuran di usia remaja masih marak terjadi.

Tindak-tindak immoral seksual, berupa relasi seksual terang-terangan

tanpa malu, sangat kasar dan sangat provokatif dalam coitus/bersenggama, dan
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dilakukan dengan banyak pria (promiskuitas) itu pada umumnya dilakukan oleh

anak-anak gadis remaja penganut seks bebas. Ada kalanya relasi seksual itu tidak

dibayar, karena dilandasi motif-motif keisengan atau hyperseksualitas; ataupun

didorong oleh nafsu-nafsu seks yang tidak terintegrasi dan tidak wajar, tidak

ubahnya dengan ciri-ciri praktek prostitusi yang kasar. Tindak immoral yang

dilakukan oleh gadis-gadis muda itu khususnya disebabkan karena Kurang

terkendalinya rem-rem psikis; Melemahnya system pengontrol diri, dan Belum

atau kurangnya pembentukkan karakter pada usia pra-puber, usia puber adolesens

Di Surabaya disebutkan pula bahwa anak-anak yang dijadikan PSK

bekisar antara usia 14-16 tahun dan rata-rata sebagian besar masih berstatus

sebagai pelajar dan terjerumus ke dalam pelacuran dikarenakan motif ekonomi

gaya hidup (surabaya.detik.com). Pada situs niasonline.net disebutkan bahwa

Hasil penelitian lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) didukung

Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyimpulkan, jumlah remaja

perempuan berstatus siswi SMP hingga SMA/SMK yang terlibat pelacuran seperti

fenomena gunung es. PKPA memperkirakan, jumlah anak korban eksploitasi

seksual komersial anak saat ini telah mencapai 2.000 secara merata di seluruh

kota di Indonesia. Jumlah ini sangat estimatif, karena sulitnya mendata secara

pasti fenomena gunung es ini. Statistik badan PBB, Unicef, tahun 1998, mencatat

sekitar 70.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran dan pornografi. Sejumlah

70 persen anak yang jadi korban berusia antara 14 tahun dan 16 tahun. Salah satu

berita di Kompas Sukabumi dan Antaranews bahwa, sekitar 25 persen dari 239

wanita pekerja seks (WPS) langsung di Kota Sukabumi, Jawa Barat, berasal dari
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kaum pelajar yang disebabkan oleh keinginan hidup mewah (Antaranews-Jakarta,

2 Desember 2009). Sebanyak 20 siswi sebuah SMP negeri di Tambora, Jakarta

Barat, kerap mangkal menunggu pria hidung belang di lokasi prostitusi liar. Para

siswi ini nekat terjun ke dunia malam agar memiliki uang dan handphone model

terakhir (Kompas-Sukabumi, 27 Desember 2008 dalam dunia-

statistik.blogspot.com). Hal ini mengindikasikan bahwa praktek prostitusi di

kalangan remaja juga di pengaruhi oleh gaya hidup konsumeris.

Pada pemberitaan online yang di dapat oleh penulis didapatkan juga

pengaruh dari teman sebaya sangat kuat dalam menjerumuskan seorang remaja ke

dalam dunia pelacuran. Bahkan mereka bisa menjadi penghubung atau mucikari.

Beberapa kasus terakhir ini didapat dari Surabaya Pos Online terdapat

pemberitaan pada tanggal 21 November 2011 kasus remaja di Surabaya bernama

Fei yaitu seorang remaja memasarkan temannya sendiri ke lelaki hidung belang

melalui beberapa jaringan online seperti facebook dan MIRC.

(www.surabayapost.co.id yang diakses tanggal 22 November 2011). Media

Indonesia pada tanggal 11 Juni 2011 diberitakan ada siswi SMP berinisial FN di

Surabaya yang menjadi mucikari. Dia menjual teman sekolahnya sendiri, yang

berinisial CN, pada pria hidung belang (www.mediaindonesia.com yang diakses

tanggal 1 Agustus 2011).  Maka, dapat dikatakan bahwa saat ini PSK di kalangan

remaja bukan hanya terjadi akibat motif ekonomi semata namun juga diakibatkan

gaya hidup yang sudah mulai berubah, yaitu dengan adanya pola hidup bebas,

hedonis dan budaya konsumerisme; dan adanya pengaruh yang kuat dari
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kelompok teman-teman sebayanya (peer groups); serta adanya kemudahan

mengakses melalui kecanggihan teknologi.

Kartono (2001:195) menyebutkan bahwa sifat-sifat kurang baik anak-anak

gadis, misalnya: pemanjaan diri, nafsu bersenang-senang tanpa kendali, “ijdelhed”

atau kesombongan diri, lapar petualangan seks, gila hormat dan gila pujian, lemah

mental terhadap cumbu rayu kaum pria, semua itu merangsang pergaulan yang

semua bersifat netral menjadi hubungan seksual sungguhan. Tidak lama kemudian

anak-anak gadis itu terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan immoral dengan

banyak lelaki, tidak ubahnya dengan perilaku pelacur biasa. Jadi terperosoknya

remaja masuk ke dalam pelacuran atau prostitusi selain karena dorongan nafsu

dalam diri yang tidak bisa dikendalikan juga dikarenakan adanya perubahan gaya

hidup yang berakibat pada munculnya budaya konsumerisme dan perilaku

hedonisme. Budaya baru yang datang ini memasuki remaja pada seluruh kelas

ekonomi keluarga, baik yang kaya maupun yang menengah dan miskin. Adanya

budaya konsumerisme dan hedonis ini disinyalir akan membawa remaja yang

berasal dari keluarga miskin untuk terlibat dalam dunia pelacuran. Karena

ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelacuran pada masa remaja seperti yang disebutkan diatas banyak hal

yang mempengaruhinya. Namun setelah remaja itu  sendiri masuk dan  ke dunia

hitam tersebut mereka  mengalami banyak pengalaman hidup yang keras.

Pengalaman yang dialami remaja dapat berupa persaingan dengan sesama pelacur,

adanya cibiran dari orang-orang sekitar dan masyarakat luas, perlakuan yang

buruk dari pelanggan, hubungan dengan teman sebaya lain yang tidak seprofesi
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yang menjadi kaku, dan hubungan dengan keluarga yang regang. Keseluruhan

pengalaman ini tidak lantas membuat remaja jera dan meninggalkan profesinya.

Mereka justru tetap bertahan dan meneruskan profesinya tersebut. Hasil penelitian

Weber,dkk  di Canada pada tahun 2004 dengan judul Predictors of Initiation Into

Prostitution among Female Street Youth, menyebutkan bahwa adanya hubungan

sesama jenis merupakan prediksi yang sangat kuat dari inisiatif masuknya

perempuan ke dalam pelacuran diantara perempuan muda jalanan, di temukan

juga bahwa 40% dari perempuan yang menyebutkan membutuhkan uang untuk

mendukung kebiasaan ketergantungan pada obat menjadi alasan utama memasuki

dunia pelacuran, dilaporkan juga bahwa kekerasan pada masa anak-anak dan

pelacuran memiliki hubungan yang tidak langsung.

Remaja itu sendiri dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau

tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi

yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock,

1993:206). Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan

karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status

anak. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa remaja menurut Havigurst

(1976) (dalam Monk, 2006:261) adalah perkembangan aspek-aspek biologis,

menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri,

mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan/atau orang dewasa yang

lain, mendapatkan pandangan hidup sendiri, merealisasi suatu identitas sendiri

dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda sendiri.
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Remaja menjadi target utama sebagai seorang PSK karena beberapa alasan

terkait dengan tugas-tugas perkembangan mereka yaitu adanya kematangan

seksual dan mencari identitas diri, alasan kedua adalah mereka tidak dapat

menyesuaikan kebutuhan materi mereka dengan kemampuan mereka, alasan

ketiga yaitu ada kecenderungan untuk mendapatkan kebebasan, alasan ketiga

yaitu mudahnya terpengaruh melalui kedekatan dengan teman sebayanya.

Gunarsa (1989) merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat

menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu kecanggungan dalam

pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, adanya ketidakstabilan emosi, adanya

perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap

menentang dan menantang orang tua, pertentangan di dalam dirinya sering

menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentang dengan orang tua, kegelisahan

karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya,

senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi,

khayalan, dan bualan, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan

kegiatan berkelompok. Kecenderungan para remaja masuk menjadi pekerja seks

komersil sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi miskin.

Namun tidak semua remaja yang memiliki kriteria seperti yang di sebutkan diatas

masuk menjadi pekerja seks komersil. Cukup banyak remaja yang memiliki

masalah dengan ekonomi, pencarian jatidiri, permasalahan keluarga dan pergaulan

tidak terjerumus dalam pelacuran, seperti beberapa remaja putri yang mendapat

nilai UN tertinggi di jawa timur seperti yang di laporkan di media Kompas

tanggal 16 Mei 2011. Terjerumusnya remaja menjadi pekerja seks komersil tidak
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selamanya berada pada keluarga miskin. Bahkan pada keluarga kaya atau

keluarga yang berkecukupan tidak menutup kemungkinan juga terjerumus

menjadi pekerja seks komersil. Maka, dapat disimpulkan bahwa penyebab remaja

menjadi pekerja seks komersil sangat luas.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka faktor-faktor penyebab remaja

masuk dalam dunia prostitusi menjadi ketertarikan peneliti untuk lebih

mendalaminya.

I.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas,

yaitu untuk mengetahui tentang penyebab remaja masuk dalam prostitusi, maka

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam grand tour question, yaitu

“apakah faktor  penyebab remaja masuk dalam dunia prostitusi menjadi pekerja

seks komersil?” Dan untuk memperkaya pertanyaan penelitian tersebut penulis

membuat  sub question yaitu, “Mengapa mereka tetap bertahan menjadi Pekerja

Seks Komersil”

I.3. Keunikan Penelitian

Banyak penelitian mengenai remaja yang memasuki dunia pelacuran dan

berperan sebagai pekerja seks komersial salah satu diantaranya adalah penelitian

kuantitatif yang dilakukan di Taiwan oleh Shu-Ling Hwang dan Olwen Redford

pada tahun 2003, yang berjudul Precursor and Pethways to Adolescence

Prostitution in Taiwan, penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran
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mengenai pelacuran yang terjadi pada masa remaja di Taiwan yang

mengidentifikasi ada hubungan antara kekerasan seksual pada masa kanak-kanak

dengan prostitusi pada masa remaja. Weber,dkk juga melakukan penelitian di

Canada pada tahun 2004 dengan judul Predictors of Initiation Into Prostitution

among Female Street Youth, yang menyebutkan bahwa adanya hubungan sesama

jenis merupakan prediksi yang sangat kuat dari inisiatif masuknya perempuan ke

dalam pelacuran diantara perempuan muda jalanan, kurangnya keharmonisan

keluarga, di temukan juga bahwa 40% dari perempuan yang menyebutkan

membutuhkan uang untuk mendukung kebiasaan ketergantungan pada obat

menjadi alasan utama memasuki dunia pelacuran, dilaporkan juga bahwa

kekerasan pada masa anak-anak dan pelacuran memiliki hubungan yang tidak

langsung. Pelacuran pada masa remaja juga dikaitkan dalam penelitian mengenai

kekerasan pada masa anak-anak seperti pada penelitian Magnus J. Seng yang

dilakukan pada tahun 1989, dengan penelitian yang berjudul Child Sexual Abuse

and Adolescent Prostitution: A Comparative Analysis,yang menemukan bahwa

tidak ada hubungan yang bersifat langsung antara child abuse dengan masuknya

remaja ke dalam dunia pelacuran.

Di Indonesia sendiri juga banyak yang menyoroti masalah ini dari segi

manapun dengan segala aspek psikologis yang dialami remaja yang

bersinggungan dengan dunia pelacuran baik secara aktif maupun pasif.

Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti pada kisaran tahun

2006 di Jawa tengah, dengan judul penelitian Pembentukan Perilaku Pelacuran

Berlatar Tradisi di Kabutpaten Pati dan Jepara, Jawa Tengah, penelitian ini
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berusaha memberikan gambaran bagaimana seseorang masuk ke dalam dunia

prostitusi dengan pengaruh budaya dan tradisi setempat. Kota Surabaya sebagai

tempat penelitian ini juga sebelumnya pernah diadakan penelitian mengenai

pelacuran dari segi Harga Diri. Penelitian tersebut dilakukan oleh Tjahjaningsih

dan Sartini Nuryoto, dari Universitas Gajah Mada, pada tahun 1994, dengan judul

penelitian Harga Diri Remaja Yang Bertempat Tinggal di Dalam Lingkungan

Kompleks Pelacuran dan Di Luar Lingkungan Kompleks Pelacuran, dalam

penelitian ini didapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga diri

remaja yang tinggal di dalam lingkungan kompleks pelacuran dan remaja yang

tinggal di luar lingkungan kompleks pelacuran.

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, namun peneliti sangat tertarik

lebih mendalami mengenai faktor-faktor yang meyebabkan seorang remaja masuk

dan tetap bertahan dalam dunia prostitusi sebagai pelacur. Hal ini juga dikaitkan

dengan subyek yang ditemukan oleh peneliti yang memiliki pengalaman dalam

dunia prostitusi yang menurut peneliti cukup berbeda yaitu berasal dari keluarga

yang dianggap berkecukupan dan penemuan bahwa banyak remaja berprestasi

juga dari golongan keluarga miskin serta memiliki persoalan remaja yang sama

yaitu pencarian jati diri, permasalahan keluarga dan pergaulan serta tugas untuk

mempersiapkan diri menjadi dewasa.
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I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja masuk dalam dunia

prostitusi dan menjadi pekerja seks komersil

2. mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja tetap bertahan

dalam dunia prostitusi menjadi pekerja seks komersil

I.5. Manfaat Penelitian

     I.5.1. Manfaat Teoritis

1. Menyumbangkan pemikiran dalam konteks disiplin ilmu psikologi sosial

dan psikologi perkembangan. Menambah khasanah informasi dan hasil

penelitian dalam masalah pekerja seks komersil terutama dalam masa

remaja.

     I.5.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan pengetahuan mengenai factor-faktor penyebab remaja menjadi

pekerja seks komersil dapat mengantisipasi bertambahnya hal tersebut di

kalangan remaja.

2. Diharapkan dapat memberi masukan pada pelatihan untuk menyadarkan para

remaja terjerumus dalam prostitusi.
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