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ABSTRAK 

Suryadi, Subhi Azis, 2011. “ Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial 

(PSK) dengan Masyarakat (Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo 

Sunan Kuning Kota Semarang). Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 

I : Dra. Emmy Budiartati, M.Pd, Dosen Pembimbing II : Drs. Ilyas, M.Ag. 

Kata Kunci : Interaksi Sosial, Pekerja Seks Komersial (PSK), Masyarakat. 

Latar belakang penelitian ini adalah PSK merupakan masalah sosial di 
masyarakat dengan dampak negatif terhadap timbulnya kemerosotan mental anak-

anak dan generasi muda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan (2) Bagaimana 

Dampak yang diterima Masyarakat dengan adanya Pekerja Seks Komersial 
(PSK)? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subyek penelitianSubyek penelitian berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 5 PSK 
dan 5 masyarakat sebagai subyek dan 4 orang sebagai informan. Hasil penelitian: 

Hubungan PSK dengan masyarakat sekitar berjalan baik, di antara mereka tidak 
ada konflik ataupun perselisihan, Dampak negatif mengenai keberadaan PSK bagi 

masyarakat sekitar, tempat tersebut berpotensi sebagai tempat penyebaran 
penyakit seksual yakni HIV/AIDS, penyebaran minum-minuman keras dan 

narkoba. Dengan adanya PSK juga membawa dampak positif bagi masyarakat 
sekitar yaitu, perekonomian masyarakat sekitar terbantu, dapat membuka 

lapangan pekerjaan baru seperti, adanya tukang parkir, dan ada juga yang 
membuka usaha warung makan ataupun toko-toko kecil, salon, dsb. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah hubungan PSK dengan 
Masyarakat, Pengasuh, teman sesama PSK serta Pengasuh dengan masyarakat, 

tidak pernah terjadi konflik ataupun perselisihan. Keberadaan PSK berdampak 
negatif terhadap masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi tidak hanya itu 

keberadaan PSK juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak 
negatif bagi masyarakat yaitu dari aspek sosialogis dapat merusak sendi-sendi 

moral dan agama terhadap masyarakat sekitar, dari aspek pendidikan dapat 
mercuni generasi muda, dari aspek kewanitaan berdampak terhadap martabat 

wanita yang direndahkan, dari aspek kesehatan, sangat efektif sebagai tempat 
menularnya penyakit kelamin yaitu HIV/AIDS, dari aspek kamtibmas, dapat 

menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal, rawan pencurian yang sering 
meresahkan warga sekitar bahkan rawan pembunuhan. Saran dalam penelitian ini, 

bagi kelurahan memberikan kegiatan-kegiatan yang membangun kerja sama 
antara masyarakat dan para PSK, bagi pihak Resos harus memberikan pelatihan-

pelatihan berupa keterampilan kepada para PSK, sedangkan bagi Pemerintah Kota 
Semarang terutama dinas sosial supaya lebih bijak dan serius dalam 

menanggulangi masalah prostitusi di Kota Semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Fenomena yang terus berkembang dan tidak pernah terselesaikan dari 

masa ke masa, fenomena itu adalah perek/ pelacur/ wanita panggilan dan 

masih banyak lagi sebutan lain untuk pekerjaan itu, yang pada akhir 

perkembangan selanjutnya dihaluskan menjadi wanita tuna susila dan 

diperhalus lagi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). PSK merupakan 

istilah yang diberikan kepada seseorang wanita yang menyediakan dirinya 

kepada banyak laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan 

mendapatkan bayaran uang. 

Pekerja Seks Komersial yang lebih dikenal dengan sebutan PSK bisa 

diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri 

terhadap norma-norma susila. Maka PSK adalah wanita yang tidak pantas 

kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada 

orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. PSK 

adalah wanita yang kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam 

bentuk penyerahan diri kepada banyak laki-laki untuk pemuasan seksualnya, 

dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayanannya (Kartini Kartono, 2007 : 

67). 
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Sejak zaman dahulu para PSK selalu dikecam atau dikutuk oleh 

masyarakat, karena tingkah lakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori 

sakralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang-orang yang 

melanggar norma moral, adat dan agama, bahkan kadang-kadang juga 

melanggar norma negara. PSK merupakan salah satu masalah sosial di 

masyarakat dengan dampak negatif terhadap timbulnya kemerosotan mental 

anak-anak, generasi muda dan orang dewasa untuk berbuat maksiat. Dengan 

adanya dampak negatif tersebut, di tempat-tempat yang digunakan para PSK 

beroperasi sering dilakukan penggerebegan spontan oleh masyarakat maupun 

aparat pemerintah. 

Di zaman modern sekarang PSK bukan sekedar pedagang yang 

mengandalkan barang bagus yang menarik pembeli, PSK sudah mulai 

mempelajari bagaimana situasi, kondisi diri sendiri dan juga mulai mencari 

celah untuk menjadikan barang dagangan tetap dibutuhkan konsumen. Waktu 

terus berjalan dan permintaan pasar mulai berubah, barang bagus harga 

standar. PSK tidak hanya digeluti oleh pemain lama yang hanya 

menggantungkan hidup dari itu saja, berbagai orang mulai menggeluti 

pekerjaan ini, bahkan ada juga mahasiswa yang terlibat dalam dunia PSK ini. 

“Pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh 

terhadap perkembangan moral. Pelacur itu selalu ada pada semua 

Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa 

menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. Selanjutnya 

dengan perkembangan teknologi, industry dan kebudayaan, turut 
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berkembang pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan 

secara terorganisir maupun individu.” (Abdi Sitepu, Jurnal Pemberdayaan 

Komnitas, September 2004, Volume 3, Nomor 3, 172-176)  

Sampai saat ini prostitusi di Indonesia terus berkembang, hampir di 

setiap kota besar selalu ada resosialisasi pelacuran. Pemerintah sampai saat ini 

juga belum tegas menghadapi masalah yang satu ini. Dibuktikan sampai saat 

ini belum ada undang–undang yang melarang menjual jasa seks atau 

melakukan aktivitas lain sejenisnya. Hukum pidana hanya melarang mereka 

yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang 

tertera pada KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 506  yang 

berbunyi : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 

wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling 

lama satu tahun”. Berikut ini adalah data yang diperoleh mengenai penyebaran 

PSK di wilayah asia tenggara:  

“Approximately one million children around the world, mainly 

young females, are forced into prostitution every year and the total 

number of prostituted children now could be as high as ten millions (Willis 

and Levy, 2002; UNICEF, 2003). In year 2000, about 1.8 million children 

worldwide were commercially sexually exploited (IPEC, 2002). In the 

Asia-Pacific region, the number of children involved in prostitution and 

pornography in 2000 was reported to be about 590,000 (UNICEF, 2003). 

Several sources indicate that the Southeast Asia is the part of the Asia-

Pacific region which has the largest child prostitution problem, involving 
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an estimated 200,000-800,000 children in Thailand, 24,000-35,000 in 

Cambodia, 40,000-100,000 in Philippines, 42,000 in Indonesia and 

20,000-40,000 in Vietnam (Meier, 2000; Willis and Levy, 2002; 

Montgomery, 2001; Future Group, 2001; Flowers, 1998). There are no 

statistical data available for the number of prostituted children in other 

Southeast Asia countries like Myanmar, Brunei, Singapore, and Laos, but 

the phenomenon does exist in these countries. (M.Z, Lukman. 2009. 

Misunderstanding on Child Prostitution and Prostituted Children in 

Malaysia. European Journal of Social Sciences – Volume 9, Number 1, 

Tahun 2009) 

“Kira-kira satu juta anak-anak di seluruh bumi, sebagian besar 

perempuan muda, dipaksa masuk ke dalam pelacuran setiap tahun dan 

total angka dari melacur anak-anak sekarang dapat mencapai sepuluh 

jutaan (Willis and Levy, 2002; UNICEF, 2003). Di tahun 2000, sekitar 1.8 

juta di seluruh dunia anak-anak bekerja sebagai wanita pekerja seks 

komersial (IPEC, 2002). Di Asia angka dari anak-anak yang terlibat ke 

dalam dunia pelacuran dan pornografi pada tahun 2000 dilaporkan 

mencapai 590,000 (UNICEF, 2003). Beberapa sumber menandai bahwa 

Bagian Asia Tenggara adalah bagian dari asia pasifik yang mempunyai 

masalah pelacuran anak terbesar, melibatkan sekitar 200,000 - 800,000 

anak-anak di Thailand, 24,000 - 35,000 di Kamboja, 40,000 - 100,000 di 

Philippina, 42,000 di Indonesia dan 20,000 - 40,000 di Vietnam (Meier, 

2000; Willis dan Perekrutan, 2002; Montgomery, 2001; Group masa 
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depan, 2001; Bunga, 1998). Tidak ada data statistik yang tepat mengenai 

jumlah pelacuran anak-anak di asia tenggara seperti Myanmar, Brunei, 

tapi fenomena tersebut ada di Negara tersebut.”(M.Z, Lukman. 2009. 

Misunderstanding on Child Prostitution and Prostituted Children in 

Malaysia. European Journal of Social Sciences – Volume 9, Number 1, 

Tahun 2009) 

Tidak sedikit sumbangan keuangan yang diberikan para PSK kepada 

berbagai pihak. Khususnya, para mucikari atau madam-madam/mami-mami 

yang mendapatkan kira-kira 1/3-1/2 dari penghasilan bersih para PSK. Pihak-

pihak lain yang ikut mendapatkan keuntungan ekonomis dari para PSK antara 

lain ialah pengemudi-pengemudi taksi, tukang becak, dokter dan mantri-mantri 

kesehatan, para penegak hukum, hakim, polisi, pengacara, aborsinis, calo-calo, 

penjahat-penjahat, pedagang-pedagang pakaian dan bahan kosmetik, penjual-

penjual candu, ganja, bahan narkotik lainya dan minuman keras, pemilik-

pemilik hotel dan penginapan, penjual alat-alat kontrasepsi dan lain-lain 

(Kartini Kartono, 2007 : 260). 

 

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan segi 

dinamisnya disebabkan karena para warganya mengadakan hubungan satu 

dengan yang lainnya baik dalam bentuk orang-perorangan maupun kelompok 

sosial. Sebelum hubungan-hubungan tersebut mempunyai bentuk yang 

kongkret, terlebih dahulu akan dialami suatu proses ke arah bentuk kongkret 

yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Dengan 
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demikian, dapat dikatakan bahwa proses sosial adalah cara-cara berhubungan 

yang dapat dilihat para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan 

menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi 

apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara 

hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan 

sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Kartini 

Kartono, 2007 : 55). 

Bentuk umum Proses Sosial adalah Interaksi Sosial karena Interaksi 

Sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain 

proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 

maupun antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka 

saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin saling 

berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi 

sosial (Soerjono Soekanto, 2006 : 55). 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antar individu satu dengan 

yang lainya di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang 

lainnya sehingga terdapat hubungan timbal balik (Bimo Walgito, dalam Tri 

Dayaksini, Hudaniah 1990 : 119). Sementara (Soekanto, dalam Tri Dayaksini 

dan Hudaniah 1990 : 119) mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan 

antara orang per orang atau dengan kelompok manusia. Interaksi sosial tak 
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akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak 

sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara individu 

dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok 

dengan kelompok. 

Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa 

interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama, bertemunya orang-

perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup 

dalan sutu kelompok sosial. Pergaulan semacam itu baru akan terjadi apabila 

orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling 

berbicara, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan 

persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Maka interaksi sosial merupakan 

dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis dalam kehidupan masyarakat. 

Sunan Kuning atau yang lebih dikenal dengan sebutan SK, merupakan 

salah satu tempat resosialisasi yang berada di Kelurahan Kalibanteng Kulon 

termasuk dalam wilayah Semarang Barat Kota Semarang, letak SK yang sangat 

strategis dapat dijangkau tanpa banyak kesulitan dari berbagai arah karena 

tersedia sarana dan prasarana penghubung yang memadai. Konsumen yang 

menjadi tamu di SK biasanya terdiri dari para sopir, pekerja pabrik, pegawai 

pemerintah, pelajar, mahasiswa, para pelaku kriminal, dan lain-lain. Mereka 

yang datang ke SK tidak hanya bertujuan untuk pemuasan nafsu seksual tapi 

juga untuk karaoke, mabuk, ataupun judi. 
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Keberadaan SK memang menjadi suatu kontroversi ada yang 

menentang dan adapula yang mendukung, bagi pihak yang menentang mereka 

mempunyai alasan bahwa keberadaan SK mempunyai dampak yang buruk bagi 

masyarakat, selain itu SK juga dianggap sebagai tempat atau sarang penjualan 

manusia yakni wanita dan anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan 

sebagai wanita penghibur para tamu. SK memberikan dampak yang sangat 

penting bagi yang mendukung, dengan adanya SK hal ini mejadi tempat 

alternatif untuk mencari rejeki bagi masyarakat di kawasan SK, berbagai 

macam pekerjaan muncul ditekuni sebagai mata pencaharian diantaranya 

adanya tukang parkir, membuka warung makan, membuka tempat karaoke, 

jasa transportasi, menyediakan rumah tinggal bagi para PSK. 

SK menjadi tempat untuk mencari uang bagi masyarakat, walaupun 

ada sebagian masyarakat yang menentang keberadaan SK. Selain aman, lelaki 

yang datang lebih banyak dan para PSK yang ada di Resosialisasi Sunan 

Kuning mendapat bayaran yang lebih banyak dibanding dengan para PSK yang 

beroperasi di pinggir jalan. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan SK 

dimanfaatkan untuk mendirikan toko-toko kecil, warung-warung makan karena 

memang tempat tinggal mereka berada di sekitar Resosialisai Sunan Kuning, 

hal tersebut membuktikan bahwa banyak sekali interaksi sosial yang timbul 

dari keberadaan SK. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud akan melakukan 

penelitian dengan judul : “Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial 

(PSK) dengan Masyarakat (Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi 

Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang). 

1.2  Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Masyarakat di Kawasan Resosilalisasi Argorejo Sunan Kuning 

Kota Semarang? 

1.2.2 Bagaimana dampak yang diterima Masyarakat dengan adanya Pekerja 

Seks Komersial (PSK) di Kawasan Resosialisasi Sunan Kuning Kota 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Masyarakat di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Kota Semarang. 

1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang diterima masyarakat dengan adanya 

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Resosialisasi Argorejo 

Sunan Kuning Kota Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Bardasarkan pada urutan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan gambaran realitas hubungan Pekerja 

Seks Komersial (PSK) dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan acuan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman tentang Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan 

Masyarakat di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang. 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dan kesimpangsiuran serta 

kekaburan penafsiran dalam pemakaian istilah-istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan dan bahasan 

tentang istilah-istilah atau kalimat yang terangkum dalam judul skipsi. Adapun 

istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dam batasan masalah antara 

lain : 

1.5.1 Pekerja Seks Komersial (PSK) 

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah sesorang yang melakukan 

pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah (Soerjono Soekanto, 2006 

: 328). 
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Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan hubungan interaksi 

sosial dengan masyarakat di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning. Pekerja 

Seks Komersial (PSK) merupakan sasaran utama dalam penelitian di 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning. 

1.5.2 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia (Soerjono Soekanto, 2006 : 55).  

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Interaksi sosial adalah suatu 

hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain 

baik itu dalam hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar 

individu dan kelompok. Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana hubungan-hubungan sosial antara Pekerja Seks Komersial 

(PSK) dengan masyarakat di kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning. 

1.5.3 Masyarakat 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990 : 146). Masyarakat yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kawasan 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning. 
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1.5.4 Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning (SK) 

Resosialisai adalah kelompok telisolir atau terpisah dari komplek 

penduduk lainnya yang pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang 

biasa dikenal sebagai rumah singgah “daerah merah” yang dikelola oleh 

mucikari atau germo (Kartini Kartono, 1999 : 216). 

Resosialisai Argorejo Sunan Kuning yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah termpat yang terdiri dari wisma-wisma, yang ditempati oleh para 

PSK yang berada satu komplek dalam lingkungan masyarakat, yang dikelola 

oleh mucikari atau germo, terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kota 

Semarang. 

1.6  Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, 

bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian awal skripsi terdiri dari : Judul, Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar 

Lampiran. 

1.6.2 Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu : 

Bab satu, Pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, 

Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi 

Operasional serta Sistematika Skripsi. 

Bab dua,  Kajian Pustaka terdiri atas : Pekerja Seks Komersial 

(PSK) meliputi Pengertian PSK, Ciri-Ciri PSK dan Fungsi PSK, 

Penyebab Timbulnya PSK, Motif Yang Melatarbelakangi PSK, Akibat 
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Adanya PSK. Interaksi Sosial yang meliputi Pengertian, Bentuk-Bentuk 

Interaksi Sosial, Syarat Terjadinya Interaksi Sosial, Proses Interaksi 

Sosial dan Kehidupan Terasing. Masyarakat yang meliputi Pengertian 

Masyarakat, Terjadinya Lapisan Masyarakat, Kelas Dalam Masyarakat, 

dan Unsur-Unsur dalam Lapisan Masyarakat dan Penjelasan Mengenai 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning (SK). 

Bab tiga, Metode Penelitian terdiri atas : Pendekatan Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Fokus Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Keabsahan Data, Analisis Data. 

Bab empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas : Hasil 

Penelitian yang meliputi tentang Interaksi Pekerja Seks Komersial 

(PSK) Dengan Masyarakat Di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan 

Kuning Kota Semarang. 

Bab lima, Simpulan dan Saran terdiri atas : simpulan yang berisi 

rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data, Saran berisi 

perbaikan dan masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

1.6.3    Bagian akhir Skripsi terdiri atas : Daftar Pustaka dan Lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pekerja Seks Komersial (PSK) 

2.1.1  Pengertian PSK 

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit 

masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha 

pencegahan dan perbaikannya. Pelacur/Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-

stitueren atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, 

melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute 

adalah pelacur atau sundal, dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna 

susila kemudian diperhalus lagi menjadi pekerja seks komersial atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan PSK (Kartini Kartono, 2007 : 207). 

PSK diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi 

seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk 

pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi 

pelayanannya. PSK merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan 

jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak 

orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran 

(Kartini Kartono, 2009 : 216). 

Pekerja Seks Komersial adalah perempuan yang pekerjaannya menjual 

diri kepada siapa saja atau banyak laki – laki  yang membutuhkan pemuas 

nafsu seksual. Selain itu para PSK adalah perempuan yang melakukan 
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hubungan seksual dengan banyak laki – laki diluar pernikahan dan sang 

perempuan memperoleh imbalan uang dari laki – laki yang menyetubuhinya 

(Susanti Dian, 2006: 9).  

2.1.2  Ciri-Ciri PSK dan Fungsi PSK 

Di desa-desa, hampir-hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada, mereka 

adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau 

pulang ke desanya. Juga perbatasan desa yang dekat dengan kota-kota dan 

tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan 

umum sering dijadikan lokasi-lokasi oleh para PSK. Sedang di kota-kota 

besar, jumlah pelacur diperkirakan 1-2% dari jumlah penduduknya. (Kartini 

Kartono 2009 : 238). Ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut: 

a. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki). 

b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun 

tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria. 

c. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah 

usia 30 tahun. Yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah 

dan menengah acap kali mempekerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-

15 tahun, yang ditawarkan barang baru. 

d. Pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik 

untuk menarik perhatian kaum pria. 

e. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistis, cepat, tidak hadir 

secara psikis (afwezig, absent minded), tanpa emosi atau afeksi. 
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f. Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu 

tempat/kota lainya. Dan biasanya mereka memakai nama samaran dan 

sering berganti nama. 

g. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan 

berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. 

h. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 

5% adalah mereka yang lemah ingatan (feeble minded). Selebihnya adalah 

mereka yang pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat 

inteligensinya. 

Pada umumnya, para langganan dari pelacur itu tidak dianggap 

berdosa atau bersalah, tidak immoril atau tidak menyimpang. Sebab perbuatan 

mereka itu didorong untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital (Kartini 

Kartono, 2009 : 241). Yang dianggap immoril cuma pelacurnya. Namun, 

bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur, karena tugasnya 

memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki, ada pula fungsi pelacuran 

yang positif sifatnya di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

a. Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis 

b. Menjadi kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup berpisah dengan 

istri dan keluarganya. Juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

politik tertentu. 

c. Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, misalnya: 

pria yang buruk wajah, pincang, buntung, abnormal secara seksual, para 

penjahat (orang kriminal) yang selalu dikejar-kejar polisi, dan lain-lain. 
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2.1.3 Beberapa Peristiwa Penyebab Timbulnya PSK 

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan 

perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan 

ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan 

timbulnya disharmoni, konflik-konfilk eksternal dan internal, juga 

disorganisai dalam masyarakat dan dalam diri pribadi (Kartini Kartono, 2009 : 

242). 

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan pola-pola 

respons/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum 

yang berlaku. Dalam hal ini ada pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup 

di tengah-tengah hiruk-pikuk alam pembangunan, khususunya di Indonesia. 

“Commercial sexual exploitation is one of the most brutal forms of 

violence against children. Child victims suffer extreme physical, 

psychosocial and emotional abuse which have lifelong and life-threatening 

consequences. They risk early pregnancy, maternal mortality and sexually 

transmitted diseases. Case-studies and testimonies of child victims speak 

of a trauma so deep that many are unable to enter or return to a normal 

way of life. Many others die before they reach adulthood” 

“Eksploitasi seksual komersial adalah salah satu bentuk yang paling 

berbahaya dari kekerasan anak-anak. Anak akan menderita ekstrim fisik, 

psychosocial dan penyalahgunaan emosional dan mempunyai konsekuensi 

yang mengancam hidupnya. Kehamilan menjadi resiko awal mereka,  

angka kematian maternal dan secara seksual penyakit tertular. Studi kasus 
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dan kesaksian  dari salah satu korban mengatakan bahwa jika anak 

mengalami trauma, maka si anak tidak akan bisa menjalani hidupnya 

secara normal, dan akhirnya mereka terjun kedalam dunia pelacuran 

sebelum mereka mengalami masa kedewasaan”(Jeffreys, Sheila.2000. 

Challenging the Child/Adult Distinction in Theory and Practiceon 

Prostitution. International Feminist Journal of Politics, 2:3 Autumn 2000. 

University of Melbourne, Australia). 

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran, (Kartini 

Kartono, 2007 : 243), antara lain sebagai berikut: 

a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. 

b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan 

seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. 

c. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada 

saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan 

nilai-nilai pernikahan sejati. 

d. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan 

harkat manusia. 

e. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya 

mengeksploitasi kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersial. 

2.1.4   Motif-motif yang Melatarbelakangi PSK 

Motif-motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita 

itu beraneka ragam. Di bawah ini disebutkan beberapa motif yang 
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melatarbelakangi timbulnya PSK menurut (Kartini Kartono, 2009 : 245), antara 

lain sebagai berikut: 

a. Adanya kecendrungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk 

menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan 

melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta 

huruf sehingga menghalalkan pelacuran. 

b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, 

dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas 

mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami. 

c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan,  ada pertimbangan-pertimbangan 

ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya 

dalam usaha mendapatkan status sosial yang baik. 

d. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada 

masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh 

bujukan-bujukan bandit seks. 

e. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu 

dalam dunia pelacuran. 

f. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak 

suami. Misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak isteri-

istri lain sehingga sang suami jarang mendatangi isteri yang bersangkutan, 

lama bertugas di tempat yang jauh, dan lain-lain. 
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2.1.5 Akibat Adanya PSK 

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran, (Kartini Kartono, 

2007 : 249), antara lain sebagai berikut: 

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta 

penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS). Penyakit yang paling banyak adalah syphilis 

dan gonorrhoe (kencing nanah). Terutama akibat syphilis, apabila tidak 

mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani 

dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain ialah: 1. 

Congenital syphilis (sipilis herediter/keturunan yang menyerang bayi 

semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus/keguguran atau bayi 

lahir mati. 

b. Merusak sendi-sendi keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur 

biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga menjadi 

berantakan. 

c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan 

adolesensi. 

d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali 

menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat 

kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola 

pelacuran. 
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e. Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, 

nymphomania, satiriasis, ejakulasi premature yaitu pembungan sperma 

sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan 

lain-lain. 

Menurut Dwi Kartinah dalam (www.dwtina.ngeblogs.com) prostitusi 

ditinjau dari sudut manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak 

baik (negatif). Dampak negatif tersebut antara lain : 

a. Secara sosialogis prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan 

dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat. 

b. Dari aspek pendidikan prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. 

c. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan 

martabat wanita. 

d. Dari aspek ekonomi, prostitusi dlam prakteknya sering terjadi pemerasan 

tenaga kerja  

e. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat 

efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat 

berbahaya. 

f. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan 

kegiatan kriminal 

g. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika 

lingkungan perkotaan 
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2.2  Interaksi Sosial 

2.2.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang 

untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat 

atau gerak masyarakat. Dahulu banyak sarjana sosiologi yang menyamakan 

perubahan sosial, karena ingin melepaskan  diri dari titik berat pandangan para 

sarjana sosiologi klasik yang lebih menitik beratkan pada struktur daripada 

masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 53). 

Interaksi sosial merupakan suatu  hubungan antara individu satu dengan 

yang lainnya dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang 

lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik (Bimo Walgito, 

dalam Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 119). Sementara (Soerjono 

Soekanto, dalam Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 199) mendefinisikan 

interaksi sosial sebagai hubungan antar orang perorang atau dengan kelompok 

manusia. 

Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan interaksi dengan 

manusia lainya untuk melakukan aktivitas – aktivitas dalam kehidupannya. 

Interaksi sosial adalah proses dimana antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan 

yang lainya (Narwoko, 2006 : 20). 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa 

interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya 
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manusia dengan manusia lain  tidak akan menghasilkan pergaulan tanpa 

adanya interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial akan menghasilkan aktivitas 

– aktivitas sosial. Pada dasarnya interaksi sosial merupakan syarat utama  

terjadinya aktifitas sosial. 

Interaksi sosial terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara 

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara 

kelompok dengan kelompok. Kontak sosial juga bersifat primer jika itu terjadi 

secara langsung atau face-to-face, dan sekunder jika hubungan itu melalui 

perantara orang atau media lainnya. Sementara komunikasi baik verbal maupun 

nonverbal merupakan saluran untuk menyampaikan perasaan ataupun 

ide/pikiran dan sekaligus sebagai media untuk dapat menafsirkan atau 

memahami pikiran atau perasaan orang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 59). 

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan 

perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan 

ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan 

timbulnya disharmoni, konflik-konflik exsternal dan internal, juga 

disorganisasi dalam masyarakat dan dalam pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut 

di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola respons/reaksi yang 

inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. 

Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang 

dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok 
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manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk 

tindakan persaingan, pertikaian dan sejenisnya (Basrowi, 2005 : 138). 

Dalam hal ini ada pola interaksi sosial, untuk mempertahankan hidup di 

tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat normal. Menurut (Soerjono 

Soekanto, dalam Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 119) ada empat pola 

interaksi sosial, yaitu kerjasama (cooperation), persaingan (competition), 

pertentangan (conflict), dan akomodasi (accommodation). Dengan demikian 

interaksi sosial akan menjadi dasar bagi perilaku sosial yang lebih mendalam 

dengan berbagai bentuknya.  

2.2.2   Bentuk-Bentuk Dasar Interaksi Sosial  

 Beberapa bentuk interaksi sosial yang terjadi seperti dikemukakan oleh 

beberapa tokoh dan dirangkum sebagi berikut: 

2.2.2.1 Imitasi 

Menurut Gabriel Tarde dalam (Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 120) 

menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial manusia didasari oleh faktor-

faktor imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam lapangan pendidikan dan 

perkembangan kepribadian individu, imitasi mempunyai peranan yang sangat 

penting karena dengan mengikuti suatu contoh yang baik akan merangsang 

seseorang untuk melakukan perilaku yang baik pula. 

Dampak negatif dari pola imitasi dalam interaksi sosial adalah apabila 

perilaku yang diimitasi adalah perilaku yang salah, baik secara moral maupun 
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hukum, sehingga diperlukan upaya yang kuat untuk menolaknya. Adapun 

syarat-syarat terjadi imitasi adalah sebagai berikut:  

1. Terdapatnya minat, perhatian yang cukup besar terhadap sesuatu yang ingin 

diimitasi, 

2. Adanya sikap yang menunjang tinggi atau mengagumi hal-hal yang hendak 

diimitasi, 

3. Individu yang melakukan imitasi suatu pandangan atau tingkah laku, 

biasanya karena hal tersebut mempunyai penghargaan sosial yang tinggi.  

2.2.2.2 Sugesti 

 Sugesti dan imitasi dalam hubunganya dengan interaksi sosial 

mempunyai arti yang sama. Keduanya merupakan suatu proses saling pengaruh 

antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya, 

imitasi merupakan suatu proses peniruan terhadap sesuatu yang berasal dari 

luar dirinya, sedangkan sugesti merupakan suatu proses pemberian pandangan 

atau sikap diri seseorang kepada orang lain di luar dirinya (Gerungan, dalam 

Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 121). Artinya sugesti dapat dilakukan dan 

diterima oleh individu lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Hal ini 

didukung oleh (Soerjono Soekanto, dalam Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 

121), yang menyatakan bahwa proses sugesti dapat terjadi apabila individu 

yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang berwibawa atau 

karena sifatnya yang otoriter. 

 

 



26 
 

 

 

2.2.2.3 Identifikasi 

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik 

(sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah (Ahmadi dalam 

Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 122). Proses identifikasi pertama-tama 

berlangsung secara tidak sadar, dan selanjutnya irrasional. Artinya, identifikasi 

dilakukan berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan dirinya yang 

tidak diperhitungkan secara rasional dimana identifikasi akan berguna untuk 

melengkapi sistem norma, cita-cita dan pedoman bagi yang bersangkutan. 

Identifikasi memungkinkan terjadinya pengaruh yang lebih mendalam daripada 

proses imitasi dan sugesti walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya 

identifikasi diawali oleh adanya imitasi maupun sugesti. 

2.2.2.4 Simpati 

Simpati merupakan bentuk interaksi yang melibatkan adanya 

ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Simpati timbul tidak 

berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan rasional, melainkan 

berdasarkan penilaian perasaan. (Soekanto dalam Tri Dayaksini dan Hudaniah 

2009 : 122), menyampaikan bahwa dorongan utama pada simpati adalah 

adanya keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama. (Smith dalam 

Tri Dayaksini dan Hudaniah 2009 : 122) membedakan dua bentuk dasar 

simpati, yaitu: 

1. Simpati yang menimbulkan respon secara cepat (hampir seperti refleks).  

2. Simpati yang sifatnya lebih intelektual, artinya seseorang dapat bersimpati 

       pada orang lain sekalipun dia tidak dapat merasakan apa yang dia rasakan. 



27 
 

 

 

2.2.3 Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. 

Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum (yang artinya bersama-

sama) dan tango (yang artinya menyentuh). Jadi, artinya secara harfiah adalah 

bersama-sama menyentuh (Soerjono Soekanto, 2006 : 59). 

Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. 

Sebagai gejala sosial iu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena 

orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, 

seperti misalnya dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut. Apabila 

dengan perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan 

satu dengan yang lainnya melalui telepon, telegraf, radio, surat, dan seterusnya, 

yang tidak memerlukan suatu hubungan badaniah. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu: antara orang-

perorangan, kontak sosial ini apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-

kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian melalui sosialisasi 

(socialization), yaitu suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru 

mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi 

anggota. Antara orang-perorang dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya, kontak sosial ini misalnya apabila seseorang merasakan bahwa 

tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila 

suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri 

dengan ideologi dan programnya (Soerjono Soekanto, 2006 : 60). 
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Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, 

umpamanya adalah dua partai politik yang mengadakan kerja sama untuk 

mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila 

dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan 

raya, jembatan, dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka. 

2.2.4 Proses-Proses Interaksi Sosial 

Proses sosial timbul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif 

dan proses disosiatif. Proses asosiatif terdiri dari akomodasi, asimilasi dan 

akulturasi, sedangkan proses disosiatif meliputi persaingan dan pertikaian yang 

mencakup kontroversi dan konflik (Soerjono Soekanto, 2006 : 65). 

2.2.4.1 Proses-Proses Asosiatif  

2.2.4.1.1 Kerja Sama (Cooperation) 

Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk 

interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa kerja 

samalah yang merupakan proses utama. Golongan yang terakhir tersebut 

memahamkan kerja sama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk 

interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat 

dikembalikan pada kerja sama. Misalnya, apabila dua orang berkelahi, mereka 

harus saling kerja sama untuk saling bertinju. Pemberian arti semacam itu 

mengambil ruang lingkup yang terlalu luas sehingga menimbulkan garis-garis 

kabur yang menyulitkan analisis. Kerja sama disini dimaksudkan sebagai suatu 

usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai 

satu atau beberapa tujuan bersama (Soerjono Soekanto, 2006 : 66). 
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Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok 

manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa 

kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok 

kekerabatan. Atas dasar itu, anak akan menggambarkan bermacam-macam pola 

kerja sama setelah dia menjadi dewasa.  

Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan 

untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan 

tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga ada iklim yang 

menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. 

Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi 

mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana 

dengan baik. 

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama pada saat yang bersamaan mempunyai 

cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi 

kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran-kesadaran akan adanya 

kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-

fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna (Soerjono Soekanto, 2006 : 

66). 

2.2.4.1.2  Akomodasi (accomodation) 

2.2.4.1.2.1 Pengertian Akomodasi 

Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk 

pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang 
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menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (equilibrium) 

dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia 

dalam kaitannya dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. 

Akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog 

untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang 

sama artinya dengan pengertian adaptasi (adaptation) yang dipergunakan oleh 

ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk-makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya (Gillin dan Gillin, dalam 

Soerjono Soekanto 2006 : 69). 

Dengan pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses di mana 

orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling 

bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-

ketegangan. Sebenarnya pengertian adaptasi menunjuk pada perubahan-

perubahan organis yang disalurkan melalui kelahiran, di mana makhluk-

makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya sehingga dapat 

mempertahankan hidupnya. 

Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan 

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak hilang 

kepribadiannya. Tujuan akomodasi yang pertama yaitu untuk mengurangi 

pertentangan antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia 

sebagai akibat perbedaan paham. Kedua adalah mencegah meledaknya suatu 
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pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Ketiga adalah untuk 

memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial 

psikologis dan kebudayaan. Keempat adalah untuk mengusahakan peleburan 

antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya, lewat perkawinan 

campuran atau asimilasi dalam arti luas. 

2.2.4.1.2.2 Bentuk-Bentuk Akomodasi 

Akomodasi sebagai suatu proses interaksi sosial mempunyai beberapa 

bentuk (Soerjono Soekanto, 2006 : 70), antara lain sebagai berikut: 

a. Coercion adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh 

karena adanya paksaan. Coercion merupakan bentuk akomodasi, di mana 

salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan 

dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (yaitu 

secara langsung), maupun secara psikologis (yaitu secara tidak langsung). 

Misalnya perbudakan adalah suatu coercion, di mana interaksi sosialnya 

didasarkan pada penguasaan majikan atas budak-budaknya. Budak dianggap 

sama sekali tidak mempunyai hak-hak apa pun juga. 

b. Compromise adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang 

terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian 

terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan 

compromise adalah salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan 

memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya. 

c. Arbitration merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila 

pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. 



32 
 

 

 

Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah 

pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-

pihak yang bertentangan. 

d. Mediation hampir menyerupai arbitration. Pada mediation diundanglah 

pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga 

tersebut tugas utamanya adalah untuk mengusahakan suatu penyelesaian 

secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasehat belaka. 

Dia tak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan 

penyelesaian perselisihan tersebut. 

e. Conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 

dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan 

bersama. Conciliation bersifat lebih lunak daripada untuk mengadakan 

asimilasi. 

f. Tolerantion juga sering dinamakan tolerant-participation. Ini merupakan 

suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-

kadang tolerantion timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan karena 

adanya watak orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia untuk 

sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan. Dari sejarah 

dikenal bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat 

mungkin menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan. 

g. Stalemate merupakan suatu akomodasi, di mana pihak-pihak yang 

bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada 

suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan 
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karena kedua belah pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk 

maju maupun mundur. Stalemate tersebut, misalnya, terjadi antara Amerika 

Serikat dengan Rusia di bidang nuklir. 

h. Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 

2.2.4.1.3 Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut, ditandai dengan 

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara 

orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia di samping itu juga 

meliputi, usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-

proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-

tujuan bersama. 

Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok 

manusia atau masyarakat, dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok 

tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing. 

Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-

kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Secara singkat proses asimilasi 

ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala 

bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit 

mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan. 

Proses asimilasi akan timbul bila ada kelompok-kelommpok manusia 

yang berbeda kebudayaannya. Orang-perorangan sebagai warga kelompok 

yang saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama 
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sehingga kebudayaan-kebudayaan dari sekelompok manusia tersebut masing-

masing berubah dan saling menyesuaikan diri. 

2.2.4.2 Proses-Proses disosiatif 

     Proses-proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional processes, 

dan dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya 

ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan 

(Soerjono Soekanto, 2006 : 81). Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, 

oposisi atau proses-proses disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai 

berikut. 

2.2.4.2.1 Persaingan (competition) 

 Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai proses sosial, di 

mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari 

keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Persaingan mempunyai dua tipe 

umum, yakni yang bersifat pribadi dan tidak pribadi. Persaingan yang bersifat 

pribadi, orang-perorangan, atau individu secara langsung bersaing untuk 

memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu organisasi. 

2.2.4.2.2 Kontraversi (Contravertion) 

a. Pengertian Kontraversi atau contravertion 

Kontraversi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial 

yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontraversi 

ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau 

rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-

raguan terhadap kepribadian seseorang. Atau, perasaan dapat pula berkembang 
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terhadap kemungkinan, kegunaan, keharusan atau penilaian terhadap suatu 

usul, buah pikiran, kepercayaan, doktrin, atau rencana yang dikemukakan 

orang-perorangan atau kelompok manusia lain. 

Dalam bentuknya yang murni, kontravensi merupakan sikap mental 

yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur 

kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah 

menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. 

Bentuk kontraversi menurut (Leovard von Wiese dan Howard Becker ada lima 

dalam Soerjono Soekanto, 2006 : 88), yaitu: 

a. Yang umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, 

perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, 

perbuatan kekerasan, dan mengacaukan pihak lain, 

b. Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, 

memaki-maki melalui surat selembaran, mencerca, memfitnah, 

melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain, dan seterusnya, 

c. Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus, 

mengecewakan pihak-pihak lain, dan seterusnya, 

d. Yang rahasia, umpamanya mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan 

khianat dan seterusnya, 

e. Yang taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau 

membingungkan pihak lain, umpama dalam kampanye partai-partai politik 

dalam pemilihan umum. 
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2.2.4.2.3 Pertentangan (pertikaian atau conflict) 

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan 

misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola 

perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam 

perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian 

(conflict). Perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam 

perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak 

berusaha untuk saling menghancurkan (Soerjono Soekanto, 2006 : 91). 

Pertentangan atau pertikaian adalah merupakan suatu proses sosial di 

mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan 

jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasaan. 

Sebab-musabab atau akar-akar dari pertentangan antara lain sebagai berikut: 

a. Perbedaan antara individu-individu 

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan 

b. Perbedaan kebudayaan 

Perbedaan kepribadian dari orang-perorangan tergantung pula dari pola-pola 

kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan 

kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit 

banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola 

pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula 

menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia.  
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c. Perbedaan kepentingan 

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan 

sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam; 

ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Majikan dan buruh, 

umpamanya, mungkin bertentangan karena yang satu menginginkan upah 

kerja yang rendah, sedangkan buruh menginginkan sebaliknya. 

d. Perubahan sosial 

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu 

akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini 

menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, 

umpama mengenai reorganisasi sistem nilai. Sebagaimana diketahui 

perubahan sosial menyebabkan terjadinya disorganisasi pada struktur.  

2.2.5 Kehidupan Yang Terasing 

Pentingnya kontak sosial dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi 

sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing (isolation). 

Kehidupan yang terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan 

untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Sudah tentu 

seseorang yang hidup terasing sama sekali dapat melakukan tindakan-tindakan, 

misalnya terhadap alam sekitarnya, tetapi hal itu tak akan mendapatkan 

tanggapan apa-apa (Soerjono Soekanto, 2006 : 62).  

Kehidupan terasing dapat disebabkan karena secara badaniah seseorang 

sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnya. Padahal, 
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seperti diketahui, perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh 

pergaulannya dengan orang-orang lain. 

Terasingnya seseorang dapat pula disebabkan oleh karena cacat pada 

salah satu inderanya. Seseorang yang sejak kecil buta dan tuli, misalnya, 

mengasingkan dirinya dari pengaruh-pengaruh kehidupan yang tersalur melalui 

kedua indera tersebut. Dari beberapa hasil penyelidikan ternyata bahwa 

kepribadian orang-orang  tersebut akan mengalami perasaan rendah diri, karena 

kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya seolah-

olah terhalang dan bahkan sering kali tertutup sama sekali. 

Terasingnya seseorang mungkin juga disebabkan karena pengaruh 

perbedaan rasa atau kebudayaan yang kemudian menimbulkan prasangka-

prasangka. Misalnya, di tempat-tempat di mana penduduknya memeluk suatu 

agama tertentu dengan kuatnya, maka orang yang berlainan agama akan 

merasa dirinya tersingkir dari pergaulan atau dengan sengaja disingkirkan. 

Contoh lain yaitu pada masyarakat yang berkasta, di mana gerak sosial vertikal 

hampir-hampir tak terjadi, terasingnya seseorang dari kasta tertentu (biasanya 

warga kasta rendahan), apabila berada di kalangan kasta lainnya (kasta yang 

tertinggi), dapat pula terjadi. Keadaan demikian yang merupakan suatu 

penghalang terhadap terjadinya suatu interaksi sosial (Soerjono Soekanto, 2006 

: 63) 
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2.3 Masyarakat 

2.3.1  Pengertian Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau 

dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. 

Suatu Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai 

macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi 

secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi (Koentjaraningrat. 1990 : 

144). 

Adanya prasarana untuk berinteraksi memang menyebabkan bahwa 

warga dari suatu kolektif itu akan saling berinteraksi, sebaliknya adanya hanya 

suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu 

kesatuan manusia itu akan berinteraksi. Masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang beriteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama 

(Koentjaraningrat, 1990 : 146). 

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap 

hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih 

tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal-hal tersebut pada 

kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainya. Kalau suatu masyarakat lebih 

menghargai kekayaan materil daripada kehormatan, misalnya mereka lebih 

banyak mempunyai kekayaan materil akan menempati kedudukan yang lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut yang 



40 
 

 

 

menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang 

atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. 

Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali, 

lapisan-lapisan tersebut tetap ada, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, 

demokratis, komunistis, dan lain sebagainya. Lapisan masyarakat mulai ada 

sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam suatu organisasi 

sosial. Misalnya pada masyarakat yang bertaraf kebudayaan masih bersahaja. 

Lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan 

antara pemimpin dengan yang dipimpin, golongan buangan/budak, pembagian 

kerja dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan kekayaan (Soerjono 

Soekanto, 2006 : 198). 

Lapisan atau golongan sosial semacam itu terjadi karena manusia-

manusia yang diklaskan ke dalamnya mempunyai suatu gaya hidup yang khas, 

dan berdasarkan hal itu mereka dipandang oleh orang lain sebagai manusia 

yang menduduki suatu lapisan tertentu dalam masyarakat. Lapisan itu dapat 

dianggap lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dari sudut orang 

memandang tadi. Karena warganya mempunyai gaya hidup khas yang sama, 

maka suatu lapisan atau klas sosial tentu dapat juga dianggap mempunyai suatu 

sistem norma yang sama, dan karena itu juga suatu rasa identitas golongan. 

Interaksi antar individu dalam masyarakat, tiap masyarakat merupakan 

suatu kesatuan dari individu-individu yang satu dengan yang lain berada dalam 

hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi terajadi bila seorang 
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individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

suatu respons atau reaksi dari individu-individu lain. 

2.3.2  Terjadinya Lapisan Masyarakat 

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam 

proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, adapula yang dengan sengaja 

disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan 

masyarakat yang terjadinya dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur 

(yang senior) sifat asli keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan 

mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 

199). 

Secara teoretis, semua manusia dianggap sederajat. Akan tetapi, sesuai 

dengan kenyataan hidup kelompok kelompok sosial, tidaklah demikian. 

Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian 

sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses 

lapisan masyarakat, pokok-pokok yang dijadikan pedoman: 

1. Sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam 

masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi 

masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan. 

2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lain:  

a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, 

kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka kejahatan), wewenang dan 

sebagainya, 
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b. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat berdasarkan kualitas 

pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau 

kekuasaan, 

c. Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara 

berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan 

selanjutnya, 

d. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan, 

e. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat 

seperti: 

1. Pola-pola interaksi 

2. Ketidaksamaan atau kesamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-

nilai. 

3. Kesadaran akan kedudukan masing-masing. 

2.3.3 Kelas-kelas Dalam Masyarakat (social classes) 

Di dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai istilah kelas 

(social classes). Seperti yaag sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam 

sosiologi, istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun 

pada hakekatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok 

dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 205). 

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang 

berdasarkan atas unsur ekonomis. Semantara itu, lapisan yang berdasarkan atas 

kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (status group). Selanjutnya 
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dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan 

kelompok kedudukan. 

Menurut Max Weber dalam (Soerjono Soekanto, 2006 : 205), 

mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan 

sosial, tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas 

yang bersifat ekonomis dibaginya lagi ke dalam sub kelas yang bergerak dalam 

bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max 

Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan 

khusus dari masyarakat dan dinamakannya Stand. 

Menurut Joseph Schumpeter dalam (Soerjono Soekanto, 2006 : 205) 

mengatakan bahwa kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan 

untuk menyesuaikan ke dalam masyarakat dengan keperluan-keperluan yang 

nyata. Makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat 

dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. 

2.3.4  Unsur-unsur Lapisan Masyarakat  

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan 

masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan dan 

peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai 

arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang 

mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakatnya, dan 

tingkah laku individu-individu tersebut, (Soerjono Soekanto, 2006 : 209). 

Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan 
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individu mempunyai arti yang penting karena langgengnya masyarakat 

tergantung pada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu tersebut. 

2.3.4.1 Kedudukan (Status)  

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara 

umum dalam masyarakat, sehubung dengan orang-orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya (Soerjono Soekanto, 2006 : 210). Masyarakat pada umumnya 

mengembangkan dua macam kedudukan yaitu sebagai berikut : 

1. Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. 

Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak 

seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seorang kasta brahmana di 

India memperoleh kedudukan demikian karena orang tuanya tergolong ke 

dalam kasta yang bersangkutan. 

2. Achieved Status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha disengaja. Kedudukan ini diperoleh atas dasar kelahiran. Akan 

tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan masing-

masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuanya. Misalnya, setiap 

orang dapat menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu. 

Terserah kepada yang bersangkutan apakah dia mampu menjalani syarat-

syarat tersebut. Apabila tidak, tak mungkin kedudukan sebagai hakim 

tersebut akan tercapai olehnya. Demikian pula setiap orang dapat menjadi 
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guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang semuanya 

tergantung pada usaha-usaha dan kemampuan yang bersangkutan untuk 

menjalaninya. 

Kemudian dibedakan lagi menjadi satu macam kedudukan, yaitu 

assigned-status, yang mempunyai hubungan erat dengan achived-status. 

Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih 

tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi 

kedudukan tersebut diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu 

kepangkatan tertentu, misalnya seorang pegawai negeri seharusnya naik 

pangkat secara reguler, setelah menduduki kepangkatannya yang lama, selama 

jangka waktu yang tertentu. 

2.3.4.2 Peranan (Role) 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soerjono Soekanto, 

2006 : 213). 

Pentingnya peranan adalah dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat 
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menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. 

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada 

diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 

masyarakat. Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan 

sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

2.4 Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning (SK) 

Resosialisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang 

berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di luar negeri, 

germo mendapat sebutan “madam” atau “mamy”. Di tempat tersebut 

disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat 

berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku 

bangsa yang berbeda (Kartini Kartono, 2009 : 254). 
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Di tempat-tempat resosialisasi tersebut diterapkan dengan ketat misalnya 

tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, 

tidak boleh mengadakan janji di luar, dan lain-lain. 

Tujuan dari resosialisasi adalah: 

a.  Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan 

adolesens dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktek pelacuran. Juga 

menghindarkan ganguan-ganguan kaum pria hidung belang terhadap 

wanita-wanita baik. 

b. Memudahkan pengawasan para wanita tuna susila, terutama mengenai 

kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif 

tehadap penyakit kelamin. 

c. Mencegah pemerasan yang keterlaluan tehadap para pelacur, yang pada 

umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah. 

d. Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi 

dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan keterampilan dan 

latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat 

biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar 

bisa tabah dalam penderitaan. 

e. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tuna susila 

yang benar-benar bertanggung jawab, dan mampu mambawa ke jalan yang 

benar.  
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Suasana dalam kompleks resosialisasi para PSK itu sangat kompetitif, 

khususnya dalam bentuk persaingan memperebutkan langganan. Nama-nama 

PSK pada umumnya sudah diganti, untuk menjaga keaslian identitasnya, agar 

mereka tidak dikenal oleh handai tolan/keluarga mereka sendiri.  

“The prohibited forms of prostitution tend to take place in the 

unregulated sector of prostitution (such as streetwalking or mobile forms 

of prostitution). Forced prostitution and the prostitution of minors are 

especially at risk in the unregulated sector.” 

“Bentuk dari pelacuran diharamkan sehingga mengambil tempat 

yang tidak diatur atau legal (seperti streetwalking atau bentuk segala jenis 

pelacuran). Pelacuran dipaksa dan pelacuran dapat membawa resiko 

terhadap tempat tak diatur”( Musacchio,Vincenzo.2005. Migration, 

Prostitution and Trafficking in Women: An Overview. German Law 

Journal l. 05 No. 09). 

Tempat-tempat PSK juga ada yang diselenggarakan di balik front 

organisasi, di balik bisnis-bisnis terhormat, yaitu letaknya di belakang (di 

tengah, dekat atau bekerja sama) dengan bar-bar, tempat-tempat hiburan, hotel-

hotel, night clubs, rumah-rumah pijat, salon-salon kecantikan, toko-toko buku, 

apotik-apotik, dan lain-lain. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Lingkungan Resosialisasi Sunan Kuning memiliki tiga kelompok sosial 

yang terdiri PSK, Masyarakat, dan Pengasuh (Germo/Mucikari). Antara PSK, 

masyarakat, dan pengasuh (Germo/Mucikari) merupakan mahluk sosial yang 

tidak mungkin hidup sendiri, mereka saling membutuhkan. 

Ketiga kelompok tersebut terlibat dalam Proses Interaksi Sosial yang 

terdiri dari, Interaksi Sosial antara PSK dengan Masyarakat, PSK dengan 

pengasuh, PSK dengan sesama PSK yang tinggal di wisma, serta Interaksi 

Sosial antara masyarakat dengan pengasuh. Proses Interaksi Sosialnya, diantara 

mereka tidak pernah terjadi konflik/perselisihan, serta masyarakat dapat 

menerima kehadiran PSK dan pengasuh. 

Mengenai dampak adanya PSK bagi masyarakat sekitar, berdampak 

negatif dapat menyebarkan penyakit seksual seperti HIV/AIDS, merusak sendi-

sendi keluarga, meracuni dan menghancurkan generasi muda, merusak sendi-

sendi moral, hukum, dan agama serta menyebabkan disfungsi seksual. Di 

samping berdampak negatif, adanya PSK berdampak positif terhadap 

masyarakat sekitar yaitu, perekonomian masyarakat sekitar terbantu, dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru, seperti adanya tukang parkir, tukang ojek, 

usaha membuka warung makan, dan ada yang membuka toko-toko kecil. 

Dibawah ini dijelaskan kerangka berfikir yaitu Interaksi Sosial antara PSK 

dengan masyarakat, PSK dengan sesama PSK, PSK dengan pengasuh, dan 

Interaksi Sosial antara masyarakat dengan pengasuh, serta dampak adanya PSK 

bagi masyarakat, berikut penjelasan menurut bagan: 
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Dampak bagi 

Masyarakat 

PSK 

MASYARAKAT 

PENGASUH 

(Mucikari/Germo

) 

Hubungan Interaksi Sosial PSK dengan masyarakat, PSK dengan 

Pengasuh, dengan sesame PSK, serta Pengasuh dengan masyarakat, 

tidak pernah terjadi konflik ataupun perselisihan, masyarakat 

dapat menerima kehadiran para PSK dan pengasuh. 

INTERAKSI SOSIAL 

Berdampak Positif 

Perekonomian masyarakat sekitar 

terbantu, dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru, seperti adanya 

tukang parkir, dan ada yang 

membuka usaha warung makan, 

toko-toko kecil, dan salon. 

PSK 

Berdampak Negatif 

Menyebarkan Penyakit (HIV/AIDS), Merusak 

Sendi-sendi Keluarga, Meracuni dan 

Menghancurkan Genrasi Muda, Merusak Sendi-

sendi Moral, Hukum, dan Agama, serta 

Menyebabkan Disfungsi Seksual. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subyek penelitian, tentang Interaksi Sosial yang meliputi, Interaksi 

Sosial PSK dengan masyarakat, dengan sesama PSK, PSK dengan Pengasuh, 

dan Pengasuh dengan Masyarakat, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong Lexy J, 2007 : 6). 

Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang 

jelas untuk menemukan hubungan antarfakta dan menghasilkan dalil atau 

hukum (Jhon dalam Moh. Nazir, D. 2005 : 13). 

Pendekatan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi sosial 

pekerja seks komersial (PSK) dengan masyarakat di kawasan Resosialisasi 

Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang, serta mengetahui dampak negatif dan 

positif yang diterima masyarakat dengan adanya PSK. Menurut (Lincoln dan 

Guba dalam Moleong Lexy J, 2007 : 8), mengulas sepuluh buah ciri penelitian 

kualitatif, yaitu: 
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a. Latar Alamiah, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah 

atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Hal ini dilakukan, menurut 

Lincoln dan Gube (1985), karena ontologi alamiah menghendaki adanya 

kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika 

dipisahkan dari konteksnya. 

b. Manusia Sebagai Alat (instrumen), dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. 

Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim, digunakan 

dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk menegadakan 

penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. 

c. Metode Kualitatif, Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kulitatif 

digunakan karena beberapa pertimbangan, Pertama, menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, 

metode ini langsung menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penjamanan pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 

d. Analisis Data Secara Induktif, peneltian kualitatif menggunakan analisis 

data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena 

beberapa alas an. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan 

kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, 
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analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi 

eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis dapat menguraikan 

latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-

tidaknya pengalihan pada suatu latar lainya. Keempat, analisis data induktif 

lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-

hubungan. Kelima, analisis dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

explisit sebagai bagian dari struktur analistik. 

e. Teori dari Dasar (grounded theory), Penelitian kualitatif lebih menghendaki 

arah bimbingan penyususnan teori substansif yang berasal dari data. Hal ini 

disebabkan oleh bebrapa hal. Pertama, tidak ada teori apreori yang dapat 

mencukupi kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin akan dihadapi. 

Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha 

untuk sejauh mungkin menjadi netral. Ketiga, teori dasar-dasar lebih dapat 

responsif terhadap nilai-nilai kontekstual. 

f. Deskriptif, Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

g. Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil, Penelitian kualitatif lebih 

banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh 

hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila 

diamati dalam proses. Bogdan dan Biklen dalam (Meolong Lexy J, 2007 : 

12) memberiakan contoh seorang peneliti yang menelaah sikap guru 
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terhadap jenis siswa tertentu. Peneliti mengamatinya dalam hubungan 

kegiatan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. 

Dengan kata lain, peranan proses dalam penelitian kualitatif besar sekali.  

h. Adanya Batas yang Ditentukan oleh Fokus, Penelitian kualitatif 

menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul 

sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

hal. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian 

mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan 

oleh interaksi antara peneliti dan fokus. 

i. Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data, Penelitian kualitatif 

mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektifitas dalam versi lain 

dibandingkan dengan yang lazim diguanakan dalam penelitian klasik. 

j. Desain yang Bersifat Sementara, Penelitian kualitatif menyusun desain yang 

secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak 

menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga 

tidak dapat diubah lagi. 

k. Hasil Penelitian Dirundingkan dan disepakati Bersama, Penelitian kualitatif 

lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interprestasi yang diperoleh 

dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber 

data. Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal. Pertama, susunan kenyataan dari 

merekalah yang akan diangkat oleh peneliti. Kedua, hasil penelitian 

bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang 

dicari. Ketiga, konfirmasi hipotesis kerja akan menjadi lebih baik 
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verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada 

kaitanya dengan yang diteliti. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

Alasan dipilihnya Resosialisasi Sunan Kuning Kelurahan Kalibanteng Kulon 

sebagai lokasi penelitian yaitu: karena daerah ini merupakan daerah paguyuban 

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang. Alasan peneliti mengambil 

penelitian di RW.04 yang terdiri dari 6 RT, karena letaknya yang berada di 

tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mempunyai kehidupan normal, 

sehingga para PSK langsung berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar. 

3.3  Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian yang berjudul Interaksi Sosial antara Pekerja 

Seks Komersial (PSK) dengan warga masyarakat di kawasan Resosialisasi 

Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang, penulis mengemukakan subyek 

penelitian yang diambil 10 subyek penelitian dan 4 informan. Subyek 

penelitian dan informan ini adalah sebagai berikut: 

1. Drs. Kusnandir, M.M. Kepala Desa di Kelurahan Kalibanteng Kulon, 

2. Pengelola Resosialisai Argorejo 1 orang dari 10 pengurus (ketua) karena 

ketua lebih mengetahui kondisi Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning,  

3. Anggota GRIYA ASA 1 orang, karena GRIYA ASA merupakan lembaga 

kesehatan yang berada di Sunan Kuning, 
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4. Pengasuh atau Mucikari/Germo 1 orang, karena pengasuh adalah orang 

yang mengelola dan membina para PSK di Wisma, 

5. Masyarakat 5 orang yang berusia 30-50 tahun dari seluruh masyarakat yang 

berada di RW.04, dipilih yang paling mengetahui dan paham kondisi 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, 

6. PSK 5 orang yang berusia antara 20-35 tahun dari 661 PSK, dipilih yang 

sudah berada di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning cukup lama. 

3.4  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan yang bersumber pada 

pengalaman peneliti akan melalui pengetahuan yang diperoleh melalui 

kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainya (Meleong Lexy J, 2007 : 65). 

Fokus penelitian ini adalah : a) Interaksi Sosial antara Pekerja Seks 

Komersial (PSK) dengan Masyarakat di kawasan Resosilalisasi Argorejo 

Sunan Kuning Kota Semarang, b) Dampak yang diterima Masyarakat dengan 

adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Resosialisasi Argorejo 

Sunan Kuning Kota Semarang. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1  Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 2 yaitu : data utama 

dan data pendukung. Menurut Moleong karakteristik dari data utama adalah 

dalam bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang yang diamati dan 
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diwawancarai. Dalam penelitian ini data utama diperoleh dari informasi utama 

yaitu : 

1. Drs. Kusnandir, M.M., Kepala Desa Kalibanteng Kulon, 

2. Pak Wandi Eko Putranto, Kepala Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, 

3. Ari Gondrong, salah satu Anggota di GRIYA ASA, 

4. Muh. Untung, sebagai Pengasuh atau Mucikari/Germo di Sunan Kuning, 

5. Masyarakat di RW.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, 

6. PSK yang sudah berada cukup lama di Sunan Kuning. 

3.5.2  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka digunakan beberapa 

metode pengumpulan data yang relevan yaitu : a) wawancara; b) observasi;  

     c) dokumentasi. 

3.5.2.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik 

wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan 

dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu 

yang bersifat kompleks, sensitif, atau kontroversial, seehingga kemungkinan 

jika dilakukan dengan teknik kuisoner akan kurang memperoleh tanggapan 

responden (Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, 2002 : 152). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan inti 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Meolong Lexy J, 2007 : 186). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, karena 

peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh bagaimana Interaksi Sosial antara 

Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat di Kawasan Resosialisai 

Sunan Kuning Kota Semarang serta dampak negatif dan dampak positif yang 

diterima Masyarakat dengan adanya Pekerja Seks Komersial (PSK). 

Wawancara terbuka adalah wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajianya pun 

sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman 

(probing) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan 

kecakapan pewawancara.  

Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk 

mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara seorang 

terwawancara dengan yang lainya. Maksud pelaksanaan tidak lain merupakan 

usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan. Wawancara 

jenis ini bermanfaat pula dilakukan apabila pewawancara ada beberapa orang 

dan terwawancara cukup banyak orangnya (Meolong Lexy J, 2007 : 188). 

3.5.2.2 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat 
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rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya. 

Observasi bertujuan untuk: a) mendapatkan pemahaman data yang lebih 

baik tentang konteks dalam hal yang diteliti; b) melihat hal-hal yang (oleh 

partisipasi atau subyek peneliti sendiri) kurang disadari; c) memperoleh data 

tentang hal-hal yang tidak diungkapkan oleh subyek peneliti secara terbuka 

dalam wawancara karena berbagai sebab; d) memungkinkan peneliti bergerak 

lebih jauh dari persepsi selektif yang ditampilkan subyek peneliti atau pihak-

pihak lain (Moleong Lexy J, 2007: 189). 

Alasan peneliti menggunakan observasi yaitu karena dalam penelitian 

kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/ kenyataan 

lapangan sehingga data dapat diperoleh lebih baik dan jelas.  

Untuk teknik observasi ini, penulis lakukan pada hari senin, 25 April 

2010 dengan survey awal atau observasi awal di tempat penelitian, sekaligus 

meminta kesediaan para subyek penelitian dan informan dalam penelitian. 

Teknik observasi juga penulis lakukan pada saat wawancara dengan informan.  

3.5.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi 

dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. 

Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, 

catatan kasus, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Alasan memilih teknik dokumentasi adalah: karena dokumentasi 

merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah 

berlangsung dan mudah didapatkan. Data dari dokumentasi memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan dan dokumentasi 

sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas 

subyek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian. 

Ada beberapa alasan dari penggunaan dokumentasi menurut (Guba dan 

Lincoln dalam Moleong, 2002 : 161), antara lain :  

a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya 

dan mendorong, 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, 

c. Keadaannya berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif,  

d. Relatif murah dan tidak sukar diperoleh, 

e. Keduanya tidak sukar ditemukan, 

f. Hasil pengujian ini akan membuka kesempatan lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

3.6  Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong Lexy 

J, 2007 : 324) yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian 

(confirmability). 
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Teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data menurut (Moleong Lexy J, 

2007) antar lain: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, 

(3) triangulasi, (4) pengecekatan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian 

kasus negative, (7) pengecekan anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Denzin dan 

Moleong Lexy J, 2007 : 330) membedakan empat triangulasi, yaitu: a) 

triangulasi sumber; b) triangulasi metode; c) triangulasi peneliti; d) triangulasi 

teori. 

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.   

b. Membandingkan apa yang diketahuinya, 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu, 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi, orang beradab atau pemerintah, 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan, 
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3.6.2 Triangulasi Metode 

Menurut Patton dan Maleong Lexy J, (2001 : 178) terdapat 2 (dua) 

strategi, yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan, 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

3.6.3 Triangulasi Peneliti 

Ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya ialah 

dapat membantu mengurangi ”kemencengan” data.  

3.6.4 Triangulasi Teori 

Adalah membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan kajian 

lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu sosial 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab II yang telah ditemukan. 

Pengecekan sejak awal adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

dengan rekan-rekan sejawat (Moleong Lexy J, 2007 : 332). Teknik ini 

mengandung beberapa tujuan antara lain : membuat peneliti mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran, diskusi dengan teman sejawat memberikan suatu 

hipotesis yang muncul dalam pikiran peneliti.  

Pengecekan dengan teman sejawat dilakukan dengan cara menyampaikan 

hasil atau temuan sementara kepada dua orang dosen pembimbing skripsi atau 
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peneliti. Masukan dan saran yang baik kemudian dijadikan bahan 

penyempurnaan analisas pada tahap berikutnya. Namun adakalanya terjadi 

pertentangan antara teman sejawat mengenai hasil temuan, maka temuan-

temuan tersebut akan dikonfirmasikan kembali dengan data yang diperoleh dari 

lapangan. 

Analisis kasus negatif adalah upaya pemeriksaan data dengan cara 

mengumpulkan kasus yang tidak atau kurang sesuai dengan pola atau 

kecenderungan informasi yang dikumpulkan. Cara mencegah yaitu dengan cara 

mengidentifikasi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan jawaban yang 

disampaikan oleh subyek penelitian. Manakala kasus tersebut ditemukan, maka 

kemudian ditanyakan kembali kepada responden sampai dengan mendapatkan 

kesamaan jawaban. Namun manakala jawaban yang disampaikan tidak sama 

arti, maka dengan demikian data yang dianggap benar dapat dipercaya adalah 

informasi yang diberikan oleh sebagian besar reponden. 

Penerapan keterahlian (transferability) yaitu sebagai usaha penyediaan 

gambar data yang dapat dimungkinkan seseorang dapat mengalihkan hasil 

penelitian. Teknik yang dapat atau biasa digunakan adalah uraian rinci 

(Moleong Lexy J, 2007 : 337). Teknik ini menurut peneliti agar melaporkan 

hasil penelitiannya secara cermat dan seteliti mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian digunakan. Uraian yang disajikan harus lengkap dan 

khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat 

memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.  
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Kriteria tergantung (dependability) merupakan istilah pengganti 

reliabilitas dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hal-hal yang 

dibicarakan dalam reliabilitas adalah sejauh mana penelitian itu bisa 

direplikasikan pada kondisi yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. 

Penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan dalam hal ini, setidak-tidaknya 

dua kesulitan yang akan dihadapi peneliti yakni penemuan kondisi yang sama 

dan tingkat kepercayaan instrumen penelitian yang digunakan. Maka dari itu 

teknik yang digunakan dalam memenuhi kriteria ketergantungan adalah 

auditing, yakni pemeriksaan terhadap proses penelitian. 

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang menjadi auditor 

adalah para dosen pembimbing skripsi. Tugas dan wewenang dosen 

pembimbing dalam hal ini adalah memeriksa metodologi, memberikan balikan 

setelah memeriksa hasil penelitian. Berdasarkan balikan yang diberikan oleh 

dosen pembimbing skripsi tersebut, maka digunakan bahan penyempurnaan 

laporan tahap berikutnya. 

Kriteria kepastian (confirmability) sering disebut dalam penelitian 

kuantitatif istilah obyektifitas. Konsep obyektifitas dalam penelitian kualitatif 

dapat berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Penerapan konsep 

obyektifitas pada penelitian kualitatif mengacu pada data yang diperoleh. 

Teknik untuk menentukan kepastian data agar hasil penelitian dapat 

dipercaya dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah menggunakan 

auditing yakni pemeriksaan terhadap proses dan hasil penelitian. Pelaksanaan 

teknik auditing dapat dilakukan dengan cara (1) konsultasi dengan dosen 
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pembimbing skripsi untuk dapat mendapat kritik dan masukan, (2) 

menyampaikan data atau hasil penelitian kepada dosen pembimbing skripsi 

untuk mendapatkan saran-saran dan pemeriksaan dalam rangka perbaikan hasil 

penelitian. 

3.7  Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk 

meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Moleong Lexy J,2007 : 288). 

Data yang didapat dari latar penelitian merupakan data mentah yang 

harus diolah supaya didapat suatu data yang siap disajikan. Oleh karena itu, 

dilakukan pemilihan pereduksian, pengkolaborasian untuk selanjutnya 

diadakan analisis sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu semua data yang 

terkumpul disederhanakan dan ditransformasikan menjadi kesimpulan-

kesimpulan yang singkat dan bermakna. 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari 

hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan 

yang diperoleh tepat pula. Dalam proses analisis data ada tiga unsur yang 

dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: 

 

 

 



66 
 

 

 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992 : 16).  

Reduksi data berlangsung selama proyek berlangsung. Reduksi data 

bukan merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis. Dengan demikian 

reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

menajamkan, membuang hal-hal yang tidak perlu dengan cara yang sedemikian 

rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

3.7.2 Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dapat ditarik (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Dengan melihat 

suatu sajian data, penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta 

memberikan peluang bagi penganalisis untuk mngerjakan sesuatu pada analisis 

atau tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam sajian data, perlu 

dipertimbangkan efisien dan efektifitas dari sajian informasi yang akan 

disampaikan dalam satu sajian yang baik dan jelas sistematikanya. 

3.7.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik 

kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali. Sambil 
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Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Simpulan/Verifikasi 

meninjau secara sepintas pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman 

yang lebih tepat. 

Verifikasi dapat dilakukan juga untuk mendiskusikannya secara seksama, 

untuk saling menelaah antar teman sebaya (peer group) dalam rangka 

mngembangkan consensus antar subyektif. Pada dasarnya makna dari data 

harus diuji validitasnya agar kesimpulan menjadi kokoh. (Miles dan 

Huberman, 1992 : 19). Berikut adalah proses analisis data yang digambarkan 

melalui bagan: 

       

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Proses Analisis Data Interaktif 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa Kalibanteng Kulon 

Kelurahan Kalibanteng Kulon merupakan salah satu kelurahan 

diantara enam belas Kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang. Kelurahan Kalibanteng Kulon letaknya sangat 

strategis karena di wilayah perkotaan dekat dengan bandara Internasional 

Ahmad Yani, karena letaknya yang strategis tersebut Kelurahan 

Kalibanteng Kulon memliki peran yang sangat penting bagi 

perekonomian dan pariwisata (Badan Pusat Statistik 2011). 

Letak kelurahan Kalibanteng Kulon yang sangat strategis, karena 

merupakan jalur perlintasan perekonomian nasional karena hampir 90 % 

perlintasan perekonomian barang dan jasa dari Jakarta ke pantura atau 

sebaliknya melaui Jl. Siliwangi Kelurahan Kalibanteng Kulon. 

Selain mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran 

arus perekonomian barang dan jasa, Kelurahan Kalibanteng Kulon 

mempunyai keamanan wilayah yang cukup kondusif sehingga 

mempunyai daya tarik bagi pengusaha yang akan membuka usaha di 

Kelurahan Kalaibanteng Kulon. Disamping itu Kelurahan Kalibanteng 
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Kulon mempunyai tempat yang menarik sebagai tujuan wisatan dari luar 

daerah, yang meliputi Makan Sun Koen Ing, Makam Belanda ( Cercoove 

), tempat hiburan karaoke dan lain sebagainya. 

Selain mempunyai peran dan potensi tersebut di atas, Perhatian 

pemerintah Kelurahan Kalibanteng Kulon saat ini juga diarahkan juga 

guna terwujudnya Good Governence yang mengedepankan pelayanan 

prima kepada publik. Hal ini dimaksudkan guna mempercepat 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, juga memberikan kepuasan 

dalam tiap pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Kalibanteng kulon 

(Badan Pusat Statistik 2011). 

Kalibanteng dahulu merupakam wilayah dataran tinggi dan dataran 

rendah, dataran tinggi berupa bukit- bukit yang digunakan untuk 

pemukiman dan makam. Sedangkan dataran rendah untuk pemukiman, 

yang dahulu merupakan pantai, walaupun saat ini pantai tersebut sudah 

tidak ada lagi, dan yang tersisa hanya bekas pantainya saja yang bisa 

diketemukan. Sebagai bukti bahwa dataran rendah dulu bekas pantai 

adalah ditemukaannya rantai besi besar untuk tali jangkar yang pernah 

ditemukan  terikat di pohon asam dekat makam Mbah Banteng Wareng di 

RW. 4  yang terletak di sebelah selatan Kantor Kelurahan Kalibanteng  

Kulon. Saat ini rantai   untuk tali jangkar telah diambil dan disimpan di 

ruangan Sampo Khong (Badan Pusat Statistik 2011). 
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Disamping ditemukannya rantai tali jangkar sebagai bukti dahulu 

merupakan pantai, bukti lain adalah apabila tanah disekitar Kantor 

Kelurahan digali untuk sumur, sering ditemukan fosil-fosil binatang laut 

seperti kerang dan jasat renik binatang laut lainnya. 

Kalibanteng berasal dari bahasa jawa, sebagaimana kebiasaan 

orang jawa untuk menamai suatu tempat dikaitkan dengan tanda–tanda 

yang biasanya  berupa tumbuhan, binatang, gunung, sungai dan tanda-

tanda lainnya untuk mempermudah mengingat lokasi tersebut. 

Dinamakan Kalibanteng, karena di wilayah tersebut terdapat dua sungai 

yaitu sungai/kali Silandak dan Siangker, kedua sungai tersebut dahulu 

sering digunakan oleh warga secara beramai-ramai untuk memandikan 

binatang peliharaanya yaitu kerbau  dan sapi (banteng). Untuk 

mempermudah dalam  mengingat, maka wilayah tersebut dinamakan 

Kalibanteng. 

Pada masa kolonial Belanda, Kalibanteng hanya berupa dusun 

kecil bernama Djayan yang terletak di sebelah utara jalan Siliwangi 

sampai ke rel kereta api. Tepatnya lokasi dusun tersebut adalah yang 

digunakan untuk makam Belanda “ CERCOOVE “ sekarang ini.  Pada 

masa pendudukan Jepang di Semarang tahun 1943, penduduk dusun 

Djayan sebagian besar dipindahkan secara paksa ke desa Krapyak sebelah 

barat dusun Djayan, kemudian tanah yang ditinggalkan oleh penduduk, 

digunakan oleh tentara Jepang sebagai pangkalan untuk menyembunyikan 
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pesawat tempurnya. Jadi apa bila pesawat tempur Jepang sudah mendarat 

di lapangan terbang Kalibanteng (sekarang Bandara Ahmad Yani), maka 

pesawat tersebut langsung di tarik dan disembunyikan di dusun Djayan 

yang telah ditinggalkan penghuninya yang tertutup oleh rimbunya 

pepohonan (Badan Pusat Statistik 2011). 

Desa Kalibanteng mempunyai kantor tetap yang masih digunakan  

sampai saat ini,  sejak Lurah Kalibanteng Kulon bernama Bani 

Hadikusumo. Saat itu bangunan Kantor Kelurahan hanya berbentuk 

rumah panggung. Bangunan tersebut sering disewakan untuk pertunjukan 

Ludruk “ Bintang Samudra” dari surabaya yang semua pemainnya adalah 

anggota marinir. Uang hasil penyewaan tersebut digunakan untuk 

operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Sedangkan 

fasilitas pendidikan yang dibangun olah masyarakat atas inisiatif dan 

swadaya warga adalah Sekolah Dasar Usaha Desa (SDUD). Yang 

sekarang  menjadi Sekolah Dasar Negeri I Kalibanteng Kulon (Badan 

Pusat Statistik 2011). 

Seiring perkembangan jaman pada tahun 1950  Pemrintahan Kota 

Besar Semarang mulai membenahi wilayah-wilayah Kecamatan dan Desa  

yang akhirnya Desa Kalibanteng berubah nama menjadi Kelurahan 

Kalibanteng Kulon. 
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Kepala Desa /lurah yang pernah menjabat di Kaibanteng sejak 

zaman kolonial Belanda dan Jepang sampai saat ini adalah : Saleh, 

Ahmad Rajid, Ahmad Thohir, Toni, R. Sutarmo Digdosumarto (1965–

1978), Bani Hadikusomo (1978–1987), Suwardji (1987 - 1998), Sarjun, 

SH.M.Hum  (1998 – 2007), Drs. Kusnandir, MM (2007- Sampai saat ini) 

(Buku Profil Kelurahan Kalibanteng Kulon). 

Pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945 pemuda semarang yang 

terdiri dari berbagai unsur melakukan perlawan terhadap tentara Jepang. 

Kejadian tersebut di kenal dengan “ Pertempuran 5 Hari di Semarang.  

Setelah Indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajahan Belanda 

dan Jepang, kehidupan Masayarakat Kalibanteng Kulon tidak berubah 

enak dan tercukupi kebutuhan sandang dan panganya. Walaupun pada 

tahun 1950 Kota Semarang telah menjadi Kota Praja. Kehidapan 

masyarakat tidak banyak mengalami perubahan . Apalagi dengan 

munculnya Pemberontakan G 30 S PKI, kehidupan masyarakat semakin 

bertambah berat, karena masa itu penuh dengan teror dan traumatis yang 

dirasakan oleh masyarakat. Seiring perkembangan jaman pada tahun 1950 

sebutan Pemrintah mengalami beberapa kali perubahan sesuai Peraturan 

perundangan yang berlaku yaitu Pemerintah Kota Besar Semarang, Kota 

Praja, Kotamadya dan menjadi Pemerintah Kota Semarang. 

Dengan keluarnya PP Nomor 50 tahun 1990 yang dilaksanakan 

pada tahun 1992 yang menata Kotamadya Semarang menjadi 16 
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Kecamatan dan 177 Kelurahan maka, Kelurahan Kalibanteng Kulon yang 

dulu  terdiri dari dusun-dusun telah berubah  dan ditata kembali untuk 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat   menjadi  6 RW dengan 47 

RT. 

Kelurahan Kalibanteng Kulon sejak adanya penataan wilayah 

sampai dengan sekarang telah berkembang pesat dan selalu berbenah diri 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan, Pendidikan, 

perdaganagan, industri, perumahan, dan jasa telah berkembang dengan 

baik. 

Pertambahan penduduk Kelurahan Kalibanteng Kulon dan 

urbanisasi yang dari desa yang datang diwilayah kelurahan Kalibanteng 

Kulon menimbulkan problem tersendiri. Keterbatasan lahan untuk tempat 

tinggal, keterbatasan lapangan kerja. Kemiskinan.kesehatan  dan masalah 

sosial lainya (Buku Profil Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011). 

4.1.2 Pemerintahan dan Masyarakat Desa Kalibanteng Kulon 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kalibanteng 

Kulon didukung oleh 7 Pegawai Negeri Sipil dan satu orang TPHL 

dengan jabatan tingkat pendidikan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

               Tabel 01: Pegawai Menurut Jabatan Dan Pendidikan Tahun 2011 

NO JABATAN NAMA PENDIDIKAN  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Lurah 

Sekretaris 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi Kesos 

Kasi Trantip 

Kasi 

Pembangunan 

Staf 

 

TPHL 

Drs. Kusnandir, 

MM 

Winasis Tjatur 

Nurjamalkad 

Kusdarinah 

Sukri 

         - 

Jazuli 

Kurniasih 

Tupar 

S2 

S1 

D3 

SMA 

SMA 

- 

SMA 

SMA 

SMA 

 Sumber : Monografi Desa Kalibanteng Kulon 2011 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kalibanteng 

Kulon terbagi dalam 6 RW dan 47 RT sebagai berikut : 

1. RW I: Terletak di wilayah sebelah utara terdiri dari 7 Rukun Tetangga 

2. RW II: Terletak di wilayah sebelah  barat terdiri dari 8 Rukun 

Tetangga 

3. RWIII: Terletak di wilayah sebelah tengah  terdiri dari 9 Rukun 

Tetangga 

4. RWIV:Terletak di wilayah sebelah tengah  terdiri dari 6 Rukun 

Tetangga 

5. RW V: Terletak di wilayah sebelah selatanr terdiri dari 9 Rukun 

Tetangga 
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6. RW VI: Terletak di wilayah sebelah selatan terdiri dari 8 Rukun 

Tetangga  

  Tabel 02. Pembagian Rukun Warga ( RW) dan Rukun Tetangga (RT) 

No. Rukun Warga (RW) RukunTetangga (RT) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

6 RT 

8 RT 

9 RT 

6 RT 

9 RT 

8 RT 

             Sumber : Monografi Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011 

4.1.3 Luas Wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon 

Tabel 03: Penyebaran Pend Kel. Kalibanteng Kulon Tiap RW  Th.2011 

 

               

 

 

                 

Sumber: Monografi Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011 

No RW JML. 

PENDUDUK 

JML. KK PRIA WANITA 

1 I 1.154 417 597 557 

2 II 1.127 348 556 571 

3 III 899 269 452 447 

4 IV 634 211 324 310 

5 V 1.109 309 540 569 

6 VI 913 259 459 454 
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Kelurahan Kalibanteng Kulon terdiri dari 47 RT dan 6 RW dengan 

jumlah penduduk 5.836  jiwa yang terdiri dari Laki-laki 2,928, 

perempuan 2,908 dengan jumlah KK sebesar  1.813. Dilihat dari tabel di 

atas penyebaran penduduk cukup merata di setiap RW, akan tetapi 

apabila di tambah penduduk pendatang maka RW IV merupakan RW 

yang cukup padat penghuninya karena jumlah pendatang yang bekrja di 

RW. Kurang lebih 800 jiwa yang berasal dari berbagai daerah. 

4.1.4 Keadaan Alam  

Kelurahan Kalibanteng Kulon merupakam salah satu Kelurahan 

dari enam belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang .  Kelurahan Kalibanteng Kulon terletak antara 6050’ – 7010’ 

lintang Selatan dan 109035’ -110050’ Bujur Timur. Wilayah Kelurahan 

Kalibanteng Kulon dengan ketinggian  antara 0,75 -348,00 meter diatas 

garis pantai. 

Kelurahan Kalibanteng Kulon  memiliki batas – batas wilayah 

sebagai berikut: 

Sebelah Utara :  Kelurahan Tambak Harjo,  

Sebelah Timur :  Kelurahan  Kalibanteng Kidul 

Sebelah Selatan :  Kelurahan Kembangarum 

Sebelah Barat  :  Kelurahan Krapyak 

Dari pusat pemerintahan kecamatan berjarak 1 km dapat ditempuh 

dalam waktu kurang lebih 1 menit, antara kelurahan Kalibanteng Kulon 

dengan ibukota Kotamadya Dati II Semarang berjarak 4 km, dapat 
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ditempuh kurang lebih dalam waktu 4 menit, sedangkan dari kelurahan 

Kalibanteng Kulon ke ibukota propinsi Dati I Semarang berjarak 6 km, 

dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 menit. Dan dari kelurahan 

Kalibanteng Kulon ke ibukota Negara Jakarta berjarak 480 km dapat 

ditempuh kurang lebih 9 jam (Buku Profil Kelurahan Kalibanteng Kulon 

2011). 

Sedangkan luas wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon kurang 

lebih memeliki luas wiyayah seluas 201 Ha, yang terdiri dari 6 Rukun 

Warga dan 47 Rukun Tetangga. Adapun luas wilayah menurut Rw adalah 

 Tabel 04:  Luas Wilayah per RW Kelurahan Kalibanteng Kulon Tahun    

2011 

NO WILAYAH RW LUAS ( Ha) 

1. RW I, ( Jembawan ) 37,45 

2. RW  II ( Tmn. Sri Kuncoro ) 20,60 

3. RW III ( Sri Kuncoro ) 59,15 

4. RW IV ( Argorejo ) 28,20 

5. RW V ( Lebdosari ) 28,35 

6. RW VI ( Lebdosari ) 27,25  

 Jumlah 201 

             Sumber : Monografi Desa Kalibanteng Kulon Tahun 2011 
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  4.1.5 Iklim dan Curah Hujan 

Kelurahan Kalibanteng Kulon, memiliki iklim tropis dengan suhu 

udara berkisar rata – rata antara 27,50C. Sedangkan temperatur terrendah 

24,20C dan tertinggi  berkisar antara 31,80C dengan kelembaban udara 

antara 79% (Buku Profil Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011) 

  4.1.6 Penggunaan Lahan 

  Tabel 05 : Penggunaan Lahan Kelurahan Kalibanteng Kulon 

NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS ( HA ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pemukiman 

Perkantoran dan Pertokoan,T.Ibadah 

Persawahan 

Pemakaman 

Lapangan Olah Raga 

Lain-lain 

70,12 persen 

19.88 persen 

2,4 persen 

5,6 persen 

1,0 persen 

1,0 persen 

 Sumber : Monografi Kelurahan Kalibanteng Kulon Tahu 2011 

Kelurahan Kalibanteng Kulon sangat padat penduduknya , dengan 

jumlah penduduk 5.716 jiwa, 2.435 KK yang  terdiri dari laki-laki 2.901 , 

perempuan 2.814 dengan pertumbuhan penduduk rata – rata 1.01 pada 

tahun 2007. Kepadatan penduduk ini dikarenakan, karena adanya 

pendatang  dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan luar Propinsi Jawa 

Tengah. Diperkirakan pendatang yang tinggal di kelurahan Kalibanteng 

Kulon kurang lebih   1.315  jiwa sebagian besar tinggal di RW IV. 
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  4.1.7 Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk atau susunan penduduk adalah suatu 

penggolongan penduduk menurut ciri tertentu, misalnya umur maupun 

jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dalam suatu daerah 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena dengan 

komposisi menurut umur dapat diketahui penduduk usia kerja (kelompok 

usia produktif) dan kelompok umur non produktif (kelompok usia 

ketergantungan). 

Tabel 06: Komposisi Penduduk Kelurahan Kalibanteng Kulon menurut 

Umur dan Jenis Kelamin 

Kel. Umur 

(tahun) 

Lk % Pr % Jumlah % 

 

0-4 tahun 

4-6 tahun 

7-12 tahun 

13-15 tahun 

16-19 tahun 

20-26 tahun 

27-40 tahun 

41-60 tahun 

61- keatas 

42 

261 

426 

511 

355 

572 

716 

653 

84 

0,55% 

3,45% 

5,64% 

6,75% 

4,69% 

7,56% 

9,46% 

8,64% 

1,11% 

67 

338 

438 

491 

389 

642 

770 

677 

133 

0,89% 

4,47% 

5,79% 

6,49% 

5,14% 

8,49% 

10,18% 

8,94% 

1,79% 

109 

599 

864 

1002 

744 

1214 

1486 

1330 

217 

1,44% 

7,92% 

11,43% 

13,24% 

9,83% 

16,05% 

19,64% 

17,58% 

2,87% 

Jumlah 3620 47,85% 3945 52,15% 7565 100% 

 Sumber: Monografi Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011 
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Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas, maka jumlah 

penduduk Kelurahan Kalibanteng Kulon sebesar 7565 jiwa yang terdiri 

dari laki- laki sebesar 3620 jiwa (47.85%) dan jumlah penduduk 

perempuan sebesar 3945 jiwa (52,25%), hal ini berarti jumlah penduduk 

laki- laki lebih kecil dari pada jumlah penduduk perempuan, yaitu selisih 

325 jiwa (4,29%). 

Untuk mengetahui kelompok usia kerja dan bukan kelompok usia 

kerja Kelurahan Kalibanteng Kulon, maka susunan penduduk Kelurahan 

Kalibanteng Kulon dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok 

usia 0-15 tahun disebut kelompok anak-anak, kelompok 16-64 tahun 

disebut kelompok umur kerja atau usia produktif, dan kelompok usia 65 

tahun ke atas disebut kelompok umur tua atau non produktif. 

Dari pengelompokan umur tersebut diketahui usia angkatan kerja 

Kelurahan Kalibanteng Kulon berjumlah 4991 jiwa (65,97%), yang sudah 

bekerja 4572(91,60%) sedangkan yang belum bekerja 419 jiwa(8,40%). 

Usia angkatan kerja yang belum bekerja sebagian ada yang masih kuliah, 

kursus keterampilan, dan ada sedikit yang masih tetap tinggal di rumah 

untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. 

Warga Kelurahan Kalibanteng Kulon yang menganut agama islam 

lebih menonjol dibandingkan dengan agama lainnya.Warga Kelurahan 

Klibanteng Kulon yang menganut agama islam sebesar 6649 jiwa 

(87,89%), hanya sekitar 12.11% saja penduduk Kelurahan Kalibanteng 
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Kulon yang menganut agama Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. 

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Kalibanteng Kulon 

menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 07: Komposisi Penduduk Kelurahan Kalibanteng Kulon menurut 

agama  

No Agama Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Islam 

Protestan 

Katholik 

Hindu 

Budha 

6649 

606 

226 

39 

45 

87,89% 

8,01% 

2,99% 

0,52% 

0,59% 

 Jumlah 7576 100% 

  Sumber: Monografi Kelurahan Kalibanteng Kulon 2011 

4.1.8 Visi dan Misi Kelurahan Kalibanteng Kulon 

Visi dari Kelurahan Kalibanteng Kulon yaitu Terwujudnya 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kelurahan kalibanteng kulon 

yang dilandasi iman dan taqwa. Misi yakni: Mewujudkan Kemandirian 

Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran, Peningktatan 

pelayanan Publik Cepat, Murah, Mudah dan Transparan, Peningkatan 

Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,  

Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan, dan Pembinaan Kerukunan 

Kehidupan Beragama yang berwawasan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. 
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Program Unggulan yang ada di Kelurahan Kalibanteng Kulon 

yaitu: Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran, Pembinaan UKM dan 

Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Infrastruktur, 

Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

dan Pendidikan. Prosedur dasar yakni : Bekerja Berdasarkan Aturan, 

Disiplin, Kerja Keras, Konsultasi dan Koordinasi, dan Ikhlas. 

4.2 Gambaran Umum Resosialisasi Sunan Kuning 

4.2.1 Sejarah Sunan Kuning (SK) 

Bagi kebanyakan orang Sunan Kuning selama ini dikenal sebagai 

tempat yang berkonotasi negatif yakni Resosialisasi. Sedangkan kata 

Sunan Kuning itu sendiri berasal dari seorang tokoh muslim etnis china 

penyebar agama islam di tanah jawa yang bernama Soen Koen Ing. Saat 

agama islam menyebar keseluruh pelosok daerah semarang dan hingga 

akhirnya dikenal luas oleh masyarakat, tetapi pelapalan kata Soen Koen 

Ing dirasa susah oleh orang jawa dan akhirnya masyarakat membuat 

dengan nama tersendiri yaitu Sunan Kuning. 

Hingga akhir hayatnya Sunan Kuning menetap dan meninggal di 

Argorejo (suatu tempat yang ada di wilayah Kelurahan Kalibanteng 

Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang). Keberadaan makam 

Sunan Kuning sampai sekarang masih terawat dengan baik.  

Dampak negatif nama Sunan Kuning berawal dari dipindahkanya 

Resosialisasi PSK dari Karang Kembang (sekarang depan SMU Loyala) 
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ke Argorejo. Pemindahan dilakukan karena banyaknya jumlah PSK di 

Resosialisasi tersebut dan dirasa sudah tidak layak lagi sebagai tempat 

Resosialisasi, karena sudah padat penduduk yang bertempat tinggal. 

Resosialisasi Karang Kembang dan rumah bordil di sekitar jalan 

gendingan, pada tahun 1963 dipindahkan ke sebuah bukit di daerah 

Kalibanteng Kulon dekat dengan makam Sunan Kuning. 

Argorejo adalah daerah yang dulunya tanah kosong tidak bertuan, 

yaitu berupa hutan kecil dipinggir kota. Kata Argorejo muncul sejak 

tahun 1966, Argorejo sendiri berarti bukit atau pegunungan yang ramai. 

Resosialisai Argorejo awalnya bernama Resosialisasi Sri Kuncoro, 

kemudian diresmikan oleh Pemrintahan Walikota Semarang  yaitu Hadi 

Subeno dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 15 agustus 

1966 dengan Nomor 21/05/17/1966. 

Resosialisasi Argorejo saat itu merupakan satu-satunya tempat 

Rehabilitasi resmi di Kota Semarang. Saat Semarang dipimpin oleh 

Walikota Imam Soeparto Tjakrayudha sempat timbul wacana 

pemindahan Resosialisasi tersebut ke Desa Dawuh, Pundak Payung 

Tahun 1984-1985, namun rencana tersebut gagal karena tidak ada 

persetujuan dari Pemerintah Kota Semarang dan ditentang oleh 

masyarakat sekitar. 
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4.2.2 Tata Tertib Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Resosialisasi Sunan Kuning mempunyai tata tertib yang harus 

diikuti oleh pengurus resosialisasi, anak asuh (PSK), dan mucikari atau 

pengasuh. Peraturan tersebut sebagai berikut: 

4.2.2.1 Tata tertib untuk pengurus Resosialisasi Argorejo Sunan 

Kuning 

1. Mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan semua program 

penanggulangan IMS, HIV dan AIDS, 

2. Ada aturan yang jelas dan tegas baik bagi internal pengurus sendiri, 

Bapak Ibu asuh, Operator dan anak asuh, 

3. Ada sanksi dan penghargaan bagi Bapak/Ibu asuh,   

4. Pengadaan kondom,  

5. Mendistribusikan kondom ke Bapak/Ibu Asuh,  

6. Mencatat kebutuhan kondom,  

7. Melaporkan penggunaan dan kebutuhan kondom pada produsen 

kondom lokal, 

8. Kerja sama dengan puskesmas dan klinik yang berkompeten untuk 

memantau hasil IMS anak asuhnya, bila perlu meminta hasilnya. 

4.2.2.2 Tata tertib untuk Anak Asuh (PSK). 

1. Wajib terdaftar di pengurus resos dan melaporkan tinggal dimana 

(Rumah dengan bapak /ibu asuh atau kost) dan membuat surat 

pernyataan bermaterai, 
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2. Anak asuh baru wajib cek kesehatan (Urien maupun darah) pada 

instansi yang ditunjuk/berkompeten,  

3. Wajib cek Kesehatan tiap minggu sekali, 

4. Wajib Skrining satu bulan sekali dan VCT tiga bulan sekali, 

5. Wajib menggunakan kondom saat berhubungan sek yang berisiko, 

6. Wajib mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Resos. 

4.2.2.3. Tata tertib untuk Pengasuh (Mucikari/Germo) 

1.   Melaporkan jumlah anak asuh setiap bulannya yang terbaru pada 

pengurus resos, 

2.   Melaporkan juga siapa yang tinggal dirumah atau yang kost,  

3.   Menjamin ketersediaan kondom bagi yang memerlukan (Outlet 

Kondom), 

4.   Mengingatkan/menghimbau pentingnya penggunaan kondom dalam 

melakukan hubungan seks yang beresiko, 

5.   Memberikan dan Mengingatkan pada anak asuhnya untuk 

menggunakan kondom setiap Hubungan seks, 

6.   Mengecek anak asuhnya siapa yang belum cek kesehatan (alat 

kelamin, tes darah urin), VCT dan kondomnya habis, 

7.   Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh resos maupun instansi 

yang terkait dan tidak boleh diwakilkan terkecuali ada keterangan,   

8.   Ibu/Bapak Asuh wajib mendukung kegiatan PE. 
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4.3 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian yang telah diambil berjumlah 

14 orang yang terdiri dari 4 informan dan 10 subyek penelitian. 

Informan disini sangat berguna untuk kepentingan triangulasi data, 

karena data yang diperoleh dari informan perlu dilakukan crosscek 

antara subyek penelitian yaitu antara PSK dengan Masyarakat, sehingga 

diperoleh data yang benar-benar valid. Berikut daftar Informan dan 

subyek penelitian dari skripsi yang berjudul ”Interaksi Sosial antara 

Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat”(Studi Kasus di 

Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang).  

Tabel 08 : Daftar Informan Penelitian 

No Nama Alamat Agam

a 

Usia 

1 Drs. Kusnandir, 

MM. 

Jl. Tembalang selatan, 

 No. 44 Banyumanik 

Islam 43 Th 

2 Suwandi Eko 

Putranto 

Jl. Argorejo VI, No. 

15 Semarang 

Islam 60 Th 

3 Ari Gondrong Jl. Limbangan,  Kab. 

Kendal 

Islam 40 Th 

4 Muh. Untung Jl. Argorejo, No. 10 

Semarang 

Islam 47 Th 

 

1. Informan Satu (Drs. Kusnandir, MM.) 

Bapak Kusnandir sebagai Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, 

beliau menjabat Kepala Kelurahan sejak periode tahun 2008 sampai 

sekarang 2011. Menurut beliau, beliau sangat senang menjadi Kepala 



87 
 

 

 

Kelurahan di Kalibanteng Kulon karena ini sudah menjadi tugas dan 

sumpah jabatannya selaku Kepala Kelurahan. Sebelum beliau menjadi 

Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, beliau pernah menjadi asisten 

dosen STPDN di subang, kemudian tahun 2005 beliau keluar dan 

kembali ke Kota Semarang, pada tahun 2008 beliau mencoba 

mencalonkan diri menjadi Kepala Kelurahan di Kalibanteng Kulon dan 

sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan 

Kalibanteng Kulon Kota Semarang. 

Menurut beliau interaksi sosial adalah hubungan kemasyarakatan 

dari individu satu ke individu lain karena sebagaimana kita adalah 

mahluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dan interaksi 

sosial wajib ada dalam kehidupan bermasyarakat, untuk interaksi sosial 

yang terjadi di RW.04 atau di Sunan Kuning, menurut beliau karena di 

SK memang tempatnya sangat eksklusif dan boleh dikatakan sebagai 

tempat wisata, interaksi sosial dengan lingkungan dalam artian warga 

masyarakat diluar RW 04 bisa menghormati lingkungan yang ada di 

dalam RW 04 dan juga bisa menghormati atau menghargai profesi dan 

pekerjaan yang ada di RW 04, Supaya terjalin hubungan kominikasi 

yang baik.  

Hubungan komunikasi beliau khususnya dengan masyarakat di 

RW 04 cukup baik karena setiap bulan disamping mengadakan 

pertemuan RT, dalam kesmpatan tersebut beliau memanfatakan selalu 

memberikan arahan dan binaan berupa pembinaan kesehatan, pembinaan 
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masalah kependudukan, sosialisasi masalah narkoba pada anak asuh atau 

para PSK. 

Menurut beliau PSK itu sebenarnya bukan suatu profesi, tetapi 

suatu pekerjaan walaupun itu bukan pekerjaan yang mulia karena 

mereka terjun ke dalam pekerjaan tersebut karena faktor keterpaksaan. 

Untuk jumlah PSK nya sendiri sekarang mencapai 661 dan sebetulnya 

pihak kelurahan lebih senang tidak ada PSK nya atau tidak ada tempat 

prostitusi, tetapi misalnya kalau dari pihak pemerintah membubarkan 

PSK di Sunan Kuning, menurut Bapak Kusnandir rasanya itu sangat sulit 

karena pemerintah harus benar-benar mencarikan solusi yang benar-

benar saling menguntungkan, agar para PSK bisa mencari pekerjaan 

diluar menjadi PSK, permasalahannya sekarang tidak semua PSK 

berasal dari Kota Semarang tapi dari berbagai kota, ada yang dari daerah 

indramayu, subang, purwodadi, jepara, kudus, wonogiri, demak, dan ada 

juga yang berasal dari luar provinsi. Kalau dipindahkan ke tempat lain di 

tempat baru itu pun susah, karena saya yakin warga yang akan 

tempatnya dijadikan resosialisasi itu akan menolak. 

Beliau sendiri menanggapi masalah prostitusi yang ada di wilayah 

Kalibanteng Kulon sangat memprihatinkan, karena jelas hal tersebut 

akan berdampak negatif besar walaupun dampak tersebut akan 

membawa dampak positif pula bagi masyarakat sekitar, dampak negatif 

yang pertama adalah sebagai tempat penyebaran penyakit HIV/AIDS, 

yang kedua penyalahgunan miras, narkoba, dan ketiga rawanya 
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pencurian dan perekelahian serta yang paling riskan dapat meracuni 

generasi muda dan anak-anak yang masih dibawah umur, karena masa 

saat usia SD-SMP merupakan masa penenaman nilai-nilai yang baik, 

tidak baik masa dimana penanaman nilai-nilai baik mereka sudah 

melihat hal-hal yang sebenarnya tabu untuk dilihat. 

Menurut penuturan Bapak Kusnandir adanya PSK berdampak 

positif terhadap masyarakat sekitar yaitu banyaknya membuka lapangan 

pekerjaan seperti adanya jasa laundry,adanya warung-warung makan, 

memberikan luang pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti adanya 

tukang parkir, tukang ojek dan disini pula tidak hanya untuk masyarakat 

Kalibanteng Kulon, tetapi dari luar pun ada, seperti dari demak, 

bandung, surabaya yang menjual kaos di komplek Sunan Kuning. 

2. Informan Kedua (Suwandi Eko Putranto) 

Bapak Suwandi Eko Putranto adalah Ketua Resosialisasi Argorejo 

Sunan Kuning, beliau menjabat selaku ketua sejak tahun 2006, beliau 

menjadi ketua karena dituakan dan dianggap pantas menjadi ketua 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, beliau lahir di Wonogiri pada 

tanggal 12 April 1951. Selain menjadi ketua di Sunan Kuning, pada 

tahun 2007 beliau menjadi penggerak seluruh tempat prostitusi dari 

Papua sampai Sumatra, bahwa seluruh tempat prostitusi wajib dan 

diharuskan menggunakan kondom untuk para anak asuh nya karena itu 

berguna untuk mencegah penularan penyakit kelamin. Sehingga dengan 

adanya gerakan yang di pelopori oleh Pak Wandi, maka Pak Wandi 
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menjadi presiden dari seluruh tempat prostitusi di Indonesia dan wakil 

nya sendiri berada di Surabaya yaitu di Doli. 

Menurut beliau Interaksi Sosial adalah anak datang karena kurang 

baik sehingga interaksi sosialnya kurang terhadap masyarakat, jadi disini 

saya bekerja untuk meningkatkan rasa sosialnya, sehingga dengan begitu 

akan tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. 

Menurut beliau interaksi sosial harus ada dalam kehidupan masyarakat 

karena kita hidup dalam masyarakat pasti akan saling membutuhkan 

antara yang satu dengan yang lain. 

Mengenai Interaksi Sosial yang terjadi di RW 04 atau Sunan 

Kuning menurut penuturan Pak Wandi, selama saya menjadi ketua di 

Resos ini, Interaksi Sosialnya cukup baik, sedangkan menurut 

pandangan beliau mengenai praktek prostitusi yang ada di Sunan 

Kuning, yang namanya praktek prostitusi itu pasti mengandung maksiat, 

jelas ada pelanggaran agama, karena sejak zaman dulu sudah ada yang 

namanya PSK, dia bekerja karena dia terpaksa oleh karena itu saya yang 

dituakan disini diharapkan bisa membantu  mba-mba PSK supaya 

menjadi orang yang lebih baik. 

Menurut Pak Wandi, PSK adalah wanita pekerja seks komersial 

yang bekerja secara maksiat dan itu merupakan pekerjaan yang tidak 

baik. Untuk jumlah PSK nya sampai sekarang terhitung ada 661 orang, 

mengenai keberadaan PSK sekarang, pemerintah sudah mencanangkan 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengenai masalah 
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keberadaan PSK, Pak Wandi mengharapkan dari tahun ke tahun bisa 

turun, contohnya dari tahun 2009/2010 yang tadinya 735 lebih sekarang 

menjadi 661 orang. Sedangkan untuk masalah timbulnya praktek 

prostitusi di Sunan Kuning dikarenakan karena faktor keterpaksaan dan 

biasanya ada juga suami yang menyuruh istrinya untuk bekerja menjadi 

seorang PSK dan faktor yang terakhir disebabkan karena faktor 

ekonomi. 

Pihak Resosialisasi selalu mengadakan kegiatan berupa siraman 

rohani, pembinaan, kegiatan penyuntikan kekebalan yang diadakan 

setiap minggu 2 kali, menurut penuturan Pak Wandi yang kami 

harapkan, dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, anak asuh 

menjadi lebih baik, bisa menyadarkan mereka melalui kegiatan rohani 

agar bisa kembali kejalan yang benar. 

Untuk masalah dampak negatif dan positif mengenai keberadaan 

PSK bagi masyarakat sekitar, menurut Pak Wandi untuk dampak negatif 

dapat meracuni generasi muda tetapi disini kami berusaha agar anak 

asuh supaya berprilaku yang baik, sedangkan untuk dampak positif dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar seperti 

adanya tukang ojek, laundry, dan warung-warung makan. 

3. Informan Ketiga (Ari Gondrong) 

Mas Ari Gondrong biasa di panggil Mas Ari, berasal dari Kendal, 

lahir pada tanggal 14 februari 1971, pendidikan terakhir SLTA. Mas ari 

menjadi anggota dari lembaga kesehatan yang ada di Sunan Kuning 
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yaitu GRIYA ASA. Beliau sudah menjadi anggota selama 11 tahun. 

Alasan beliau menjadi anggota di GRIYA ASA, karena beliau senang 

bisa membentu teman-teman yang ada di SK, ketika sebagian 

masyarakat menganggap bahwa sebagian PSK adalah sampah tapi 

menurut kami mereka perlu diberdayakan dan menurut kami sebagian 

dari mereka adalah bagian dari korban. Suka dukanya menjadi anggota 

menurut penuturan mas ari adalah sukanya ketika teman-teman disini 

menurut dan patuh pada peraturan yang ada, dukanya ketika ada teman-

teman yang tidak menurut dan patuh pada peraturan yang ada di sini.  

Menurut Mas Ari Interaksi Sosial adalah suatu bentuk bagian dari 

sebuah interpensi masyarakat terhadap masyarakat itu dan kumunitasnya 

dan interaksi sosial harus ada dalam kehidupan masyarakat. Untuk 

interaksi sosial yang terjadi di SK sangat bagus, karena bagaimanapun 

juga kita butuh berhubungan dengan masyarakat maupun para PSK 

untuk menunjang dan membantu program-program yang ada di GRIYA 

ASA. 

Hubungan komunikasi GRIYA ASA dengan para PSK juga bagus, 

karena GRIYA ASA disini sudah ada cukup lama jadi tidak ada 

pembatas antara PSK dengan GRIYA ASA, kita saling menghormati dan 

menghargai antara sesama, untuk masalah perselisihan dengan PSK pun 

selama ini tidak ada, semua berjalan baik karena kita menganggap 

mereka adalah bagian dari GRIYA ASA, bagi kami mereka adalah 

keluarga. 
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Pandangan mengenai praktek prostitusi di SK, beliau mempunyai 

pandangan bahwa untuk masalah tempat prostitusi secara hukum 

memang tidak ada legalitasnya tetapi ini perlu adanya payung hukum 

untuk teman-teman disini terutama dalam hal penanggulangan 

HIV/AIDS dan payung hukum itu harus jelas. GRIYA ASA disini 

membangun kerja sama dengan beberapa steakholder di beberapa 

wilayah, dengan kepala kelurahan, pihak Resos, dan camat supaya 

mereka bisa membantu program-program yang ada di GRIYA ASA. 

Menurut Mas Ari PSK adalah sebagian dari korban dan teman-

teman disini merupakan korban dari sebuah kebijakan yang salah, 

misalnya kebijakan dari kurangnya ekonomi dalam keluarga. Untuk 

jumlah PSK sampai saat ini mencapai 661 orang, adapun faktor yang 

melatarbelakangi mereka bekerja menjadi PSK, karena kekurangan 

ekonomi, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama 

yang menyebabkan mereka bekerja disini, dan kadang ada keterpakasaan 

dari pihak suami. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak GRIYA ASA dalam 

menanggulangi praktek prostitusi pertama biasanya mengadakan kerja 

sama dengan dinas sosial kota maupun provinsi yaitu melakukan 

pelatihan-pelatihan untuk teman-teman PSK, dan setiap minggu selalu 

diadakan penyuluhan masalah penyakit seksual, screening dan VCT, 

screening itu diadakan untuk mengetahui apakah teman-teman PSK 

terinfeksi penyakit seksual apa belum sedangkan vct guna mengetahui 
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apakah mereka sudah terinfeksi HIV/AIDS apa belum, dan kegiatan 

tersebut dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yaitu setiap senin dan 

kamis. 

Mengenai dampak negatif dan positif, beliau menuturkan yang 

jelas untuk dampak positifnya perekonomian kerayatan disini sangat 

terdukung salah satunya banyak usaha-usaha ada yang membuka tempat 

cucian (laundry), ada yang membuka usaha jual pulsa, dan ada pula yang 

membuka warung makan atau toko-toko kecil. Sedangkan untuk dampak 

negatifnya yang paling utama menurut beliau, dapat meracuni anak-anak 

yang masih dibawah umur yang berada di sekitar Resos ataupun didalam 

Resos. 

4. Informan Keempat (Muh. Untung) 

Muh Untung beliau bekerja sebagai pengasuh atau Mucikari dari 

para PSK, beliau tinggal di Jl. Argorejo RT. 04 RW.04 No.10. beliau 

lahir di Semarang tanggal 4 Februari 1964. Pak Untung sudah menjadi 

pengasuh sejak tahun 2005, hubungan beliau dengan anak asuh berjalan 

baik, menurut beliau mereka sudah dianggap seperti anak sendiri, selama 

beliau menjadi pengasuh beliau tidak merasa kesulitan bergaul dengan 

mereka sehingga diantara mereka tidak ada perselisihan. 

Hubungan yang mereka terapkan layaknya seperti anak dan orang 

tua mereka saling menghormati dan saling menghargai. Mengenai 

pembagian hasil antara Pak Untung dengan anak asuhnya, biasanya anak 

asuh bayar 50 ribu perminggu dan itu sudah termasuk listrik, tidur, dan 
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mandi. Adapaun prosedur kerja yang beliau kerjakan minimal usia diatas 

20 tahun, seumpama dia punya suami harus ada izin dari suami, tapi 

yang di asuh oleh Pak Untung rata-rata sudah janda dengan rata-rata usia 

25-35 tahun. 

Bentuk persaingan yang terjadi antar sesama pengasuh biasanya 

terjadi dalam hal perekrutan anak asuh karena kalau anak asuh nya 

cantik biasanya akan menguntungkan pengasuh. Di wisma Pak Untung 

juga terdapat tata tertib tersendiri kebetulan wisma beliau bernama 

wisma melati, apabila ada anak asuh yang melanggar salah satu tata 

tertib, anak asuh diberi peringatan satu sampai dua kali kalau sampai 

ketiga kalinya anak asuh masih melakukan pelanggaran, terpaksa anak 

asuh dikeluarkan dari wisma Pak Untung. 

Suka dukanya menjadi pengasuh menurut Pak Untung, sukanya 

kalau anak asuh banyak pelanggan dan pintar menyanyi, hal itu otomatis 

akan menghasilkan uang, sedangkan untuk dukanya kalau sampai anak 

asuh terkena penyakit atau sakit dan harus meninggalkan rumah, karena 

pernah dulu ada kejadian di wisma melati Pak Untung ada salah satu 

PSK yang jatuh sakit dan beliau segera berobatkan ke tempat Puskesmas 

terdekat. 

Mengenai dampak negatif dan positifnya selama beliau menjadi 

pengasuh, beliau menuturkan untuk dampak negatif, kita bisa 

minimalkan, kita kasih pengertian pada anak-anak, biaralah yang jelek 

itu jelek dan yang lebih baik kalian jangan meniru pekerjaan yang bapak 



96 
 

 

 

lakukan. Untuk dampak positif, kebutuhan keluarga kami tercukupi, 

kami bisa membuka toko kecil-kecilan dan warung makan. 

Menurut Pak Untung, pengasuh adalah orang yang bertugas 

membina dan mengarahkan anak asuh agar mempunyai kehidupan yang 

lebih baik, hubungan beliau dengan masyarakat sekitar pun berjalan 

baik, begitu juga dengan masyarakat yang ada di luar Resos, menurut 

beliau kami saling menghormati dan menghargai profesi masing-masing 

dan bersinergi tidak ada benturan. Adapun cara agar tidak terjadi 

perselisihan dengan masyarakat menurut Pak Untung, kita harus 

menghormati mereka dan mereka juga harus tahu siapa kita, karena kita 

hidup lingkungan ini, tidak semata-mata bukan hanya mengurusi anak 

asuh, tapi kita juga harus mementingkan kehidupan sosial disekeliling 

kita. 

              Tabel 09 : Daftar Subyek Penelitian (Pekerja Seks Komersial) 

No Nama Alamat Tempat 

Tanggal lahir 

Usia Hari/tanggal/ 

waktu penelitian 

 

1 Indri Wonogiri Wonogiri,  

20 Mei 1983 

28 Th Kamis, 14 Juli 

2011,  

Pukul 10.00 WIB 

2 Erna Batang Batang,  

3 April 1986 

25 Th Senin, 18 Juli 

2011,  
Pukul 11.00 WIB 

3 Ayu 

Oktha 

Purwodadi Purwodadi,  

30 Sep 1984 

27 Th Minggu, 24 Juli 

2011,  

Pukul 14.00 WIB 

4 Tata Jepara Jepara,  

21 Fe 1984 

27 Th Selasa, 26 Juli 

2011,  
Pukul 20.30 WIB 

5 Nurma Banjarnegara Banjarnegara,  

2 Ags 1982 

 2 Agustus 1982 

29 Th Senin, 18 Juli 

2011,  

Pukul 21.00 WIB 
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1. Subyek Pertama (Indri) 

Indri lahir di Wonogiri tanggal 20 Mei 1983, ia datang ke 

Semarang tahun 2005 sejak saat itu ia mulai mengenal dunia malam 

bersama teman-temannya, ia sering pergi ke tempat-tempat hiburan 

malam, seperti ke tempat-tempat disco. Hingga akhirnya ia berkenalan 

dengan salah satu temannya, dan temanya tersebut mengajak indri 

bekerja dengan pengahsilan lumayan tinggi, awalnya indri tidak tahu 

temannya bekerja sebagai PSK, dan akhirnya indri pun menjadi wanita 

panggilan. 

Menurut Indri dia manjadi PSK karena terpaksa, ia merasa bingung 

harus bekerja dimana, suka duka menjadi seorang PSK menurut 

penuturan Indri, Sukanya kalau kita banyak tamu, sedangkan dukanya 

kalau ada tamu yang tidak sopan kadang ada yang mabuk dan akhirnya 

membuat reseh. Ia menyesal menjalani pekerjaan sebagai PSK, karena 

menurut ia PSK selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi 

setelah ia berada di Sunan Kuning ia merasa nyaman dan ia sudah 

terbiasa hidup di lingkungan tersebut. 

Selama Indri berada di Resos ia selalu mengikuti kegiatan baik itu 

kegiatan yang diadakan oleh pihak resos, pihak masyarakat atau pihak 

kelurahan. Indri menuturkan untuk pihak resos biasanya, ia ikut kegiatan 

screening dan VCT, yang diadakan setiap minggu 2 kali pada hari senin 

dan kamis, untuk pihak kelurahan biasanya ada kegiatan olahraga berupa 
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senam pagi, sedangkan untuk kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, 

ia selalu ikut kegiatan keagamaan. 

Indri sudah merasa nyaman tinggal di Resosialisasi Argorejo 

Sunan Kuning, karena ia sudah terbiasa dengan kehidupan disini, ia 

tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar, ataupun pengasuh di 

wisma Barbie, menurut Indri hubunganya dengan masyarakat terjalin 

baik tidak ada perselisihan diantara mereka saling menghormati, saling 

menghargai, dan saling membantu karena menurut penuturan Indri kita 

tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu pula 

hubungannya dengan pengasuh juga terjalin dengan baik, Indri sudah 

menganggap pengasuh seperti keluarga sendiri, mereka sudah dianggap 

seperti orang tuanya. 

Hubungan Indri dengan teman sesama PSK atau teman satu wisma 

di Barbie House. Dalam kehidupan, bersaing adalah sesuatu yang wajar. 

Menurut Indri, selama ia tinggal di Wisma Barbie House ia pernah 

bersaing dengan temannya yaitu dalam hal menggaet tamu, temanya 

merasa iri karena ia banyak tamu, dan yang Indri lakukan kepada 

temannya ia memberi nasihat kepada temannya bahwa disini kita 

bersaing secara sehat, menurut ia yang paling cantik dan pintar 

menggoda berarti ia yang banyak pelanggan, dan disini kita bersaing 

secara sehat. 

Indri mulai bekerja biasanya mulai jam 11.00 siang dan ia sudah 

duduk di depan wisma dan mulai menggoda laki-laki yang lewat di 
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depanya. Menurut penuturannya, dalam sehari ia melayani laki-laki 

sebanyak 7 orang, itu juga kalau lagi pas suasana nya ramai, dan ia 

memasang harga 250.000 ribu untuk satu kali transaksi, sedangkan untuk 

sistem pembagian dengan pemilik wisma atau pengasuh Indri selalu 

memberi uang 50.000 ribu setiap ia melakukan transaksi. Dan ia pun 

tidak lupa untuk menyisihkan sisa dari penghasilannya untuk dikirim 

kepada keluarga di kampung, ia selalu menyisihkan uang sebesar 2 juta 

untuk pendidikan anaknya dan untuk membantu ekonomi keluarganya, 

dia berharap anaknya yang sekarang masih duduk dibangku Sekolah 

Dasar tidak senasib dengan nasib ibunya yang sekarang. 

2. Subyek Kedua (Erna) 

Kisah yang tragis pun dialami oleh Erna, ia berasal dari batang, 

awalnya ia menjadi seorang PSK, karena dulu ia diajak oleh temanya 

suruh bekerja di cafe tapi setelah Erna berada di kota Semarang, ia 

malah suruh melayani laki-laki sebagai wanita panggilan. Sukanya 

menjadi seorang PSK menurut Erna kalau ia dapet tamu yang baik, 

sopan dan pengertian, kalau untuk dukanya, ia merasa malas kalau dapat 

tamu yang kurang sopan terhadap dirinya. 

Erna mengungkapkan ia sangat menyesali pekerjaan yang ia 

lakukan saat ini, dan ia merasa bingung seandainya ia tidak menjadi PSK 

ia akan bekerja dimana nantinya. Erna tinggal di Wisma Tias Asri Sikem 

hubungannya dengan teman sesama PSK, pengasuh ataupun dengan 

masyarakat berjalan baik, diantara mereka saling menghormati dan 
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menghargai antar sesama. Erna mengungkapkan bahwa baginya, 

pengasuh sudah dianggap seperti keluarga sendiri begitu pula dengan 

teman sesama PSK nya. 

Menurut Erna mengenai keberadaannya di SK, tidak semua 

masyarakat menerima kehadirannya, pasti satu atau dua ada yang kurang 

menerima kehadirannya, menurutnya yang penting kita disini saling 

menghormati dan saling menghargai. Untuk sistem pembagian hasil, 

Erna mengungkapkan bahwa ia mendapat penghasilan bisa mencapai 

600.000 ribu per hari itu pun kalau pas ramai, sedangkan untuk 

pembagian dengan pengasuh biasanya Erna dengan teman-teman satu 

wismanya membayar 300.000 ribu per bulan. 

3. Subyek Ketiga (Ayu Oktha) 

Ayu Oktha berasal dari Purwodadi, ia pernah kuliah di USM tapi 

ia keluar karena faktor keuangan yang menghambat, ia lahir pada 

tanggal 30 september 1984, saat ini ia tinggal di Wisma Parahyangan 

komplek Sunan Kuning, ia bekerja menjadi PSK karena keterpaksaan 

dan ia ingin membantu ekonomi keluarga. Terkadang ada perasaan 

menyeseal ia menjalani pekerjaan menjadi seorang PSK. 

Hubungan dengan masyarakat sekitar berjalan baik tidak ada 

perselisihan ataupun konflik dan ia di SK tidak punya perasaan bahwa ia 

di asingkan, antara Ayu dan masyarakat sekitar hidup rukun, mereka 

saling membantu dan menghormati, serta masyarakat mengerti dan 

pahan pekerjaan yang dikerjakan oleh Ayu. 
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Hubungan Ayu dengan teman sesama PSK pun berjalan baik, 

mereka juga saling menghargai dan menghormati yang lebih tua, apabila 

tidak ada tamu kegiatan yang ia lakukan nongkrong dan ngobrol di 

depan wisma bersama teman sesama PSK nya. Menurut Ayu, disini ada 

semacam persaingan tapi kita semua bersaing secara sehat, adapun ada 

diantara kami yang bersaing secara tidak sehat biasanya akan ditegur 

atau dikasih peringatan oleh pengasuh. 

Jam 4 sore Ayu mulai bekerja dan nongkrong di depan wisma 

sambil menggoda laki-laki yang lewat dengan sapaan lembut dan manis, 

hal itu ia lakukan agar laki-laki tergoda olehnya. Pendapatan selama 

sehari ia bisa mendapatkan sekitar 700.000 ribu, dan untuk tarif satu kali 

transaksi ia patok harga 450.000 ribu per orang, dan untuk pembagian 

dengan pengasuh setiap kali transaksi, ia selalu memberi 100.000 ribu 

dan itu sudah termasuk biaya makan, listrik, tidur dan mandi.  

Hubungan Ayu dengan pengasuh berjalan baik, tidak ada konflik 

walaupun dulu pernah ada perselisihan, Ayu menuturkan saat itu ia 

menerima tamu dan kemudian ia melakukan transaksi tidak didalam 

Wisma, saat itu ia melakukan transaksi di Hottel dan hal tersebut sampai 

pada telinga pengasuh, kemudian Ayu ditegur dan diberi peringatan 

kalau sampai ia melakukan hal yang sama, ia akan dikeluarkan dari 

Wisma Parahyangan, menurut Ayu itu adalah pengalaman yang benar-

benar membuatnya harus lebih belajar, saat ini hubungan ayu dengan 
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pengasuh berjalan rukun dan baik mereka saling menghormati dan 

menghargai. 

Ayu belum berkeluarga, ia belum mempunyai pikiran untuk 

menikah, keluarga di desa tidak ada yang tahu, kalau Ayu bekerja 

menjadi seorang PSK, menurut Ayu, secara agama pekerjaan ini 

bertentangan, ia menjalaninya karena keterpakasaan dan faktor ekonomi 

yang memaksanya bekerja menjadi seornag PSK. 

4. Subyek Keempat (Tata) 

Tata berasal dari Jepara, ia lahir pada tanggal 21 Februari 1984, 

pendidikan terakhirnya sampai SMA, ia sudah mempunyai anak 

perempuan, ia mengaku sudah berpisah dari suaminya, dan sekarang ia 

punya tanggung jawab untuk membiyayai anaknya yang masih duduk di 

bangku Sekolah Dasar, setiap bulan tata selalu mengirim uang sebesar 

satu juta untuk biaya hidup anaknya dan pendidikanya, tata berharap 

anaknya kelak tidak mempunyai nasib yang sama seperti ibunya. 

Tata menjalani pekerjaan ini karena keterpaksaan dan karena 

masalah keluarga, suka dukanya bekerja di sini, ia mengaku sukanya 

kalau saat dapat penghasilan banyak, sedang untuk dukanya saat dapat 

penghasilan yang sedikit. Dalam hatinya, ia merasa menyesal menjalani 

pekerjaan menjadi seorang PSK, pada saat nya nanti ia akan mencari 

pekerjaan yang lebih layak dan baik dari pekerjaan sekarang. 

Tata merasa nyaman tinggal di lingkungan Resos, karena 

menurut ia, di sini sudah seperti keluarga sendiri, Pak Wandi sudah 
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dianggap seperti bapak sendiri, Mas Ari sudah seperti kakak sendiri. Ia 

tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar, adapun cara agar 

tidak terjadi perselisihan menurut Tata, kita harus berhati-hati dalam 

bersikap, dalam berpenampilan dan harus mematuhi norma-norma yang 

ada di masyarakat sekitar. 

Selama di SK Tata tinggal di Wisma Lambada, hubungan ia 

dengan pengasuh berjalan baik layaknya anak dan orang tua, dalam 

menarik lawan jenis tata selalu berpenampilan sopan, biasanya terjadi 

persaingan dalam hal menggaet tamu, tapi tata selalu bersikap santai.  

Tata sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak resos, 

kegiatan tersebut berupa penyuluhan mengenai masalah penyakit 

seksual, pengambilan darah, dan suntik kekebalan. Menurut Tata 

kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh anak asuh atau PSK, karena 

kalau sampai tidak mengikuti kegiatan tersebut, pihak Resos akan 

memberikan sanksi dan hukuman, sanksi berupa denda sebesar 100.000 

ribu dan hukuman tidur di gedung Resos selama satu malam. 

Tata mulai bekerja pada jam 1 siang, biasanya ia bekerja sampai 

jam 11 malam, dan itu juga tergantung ramai atau tidaknya suasana di 

SK. Kalau ramai, ia melayani tamu sampai 6 atau 5 orang, dan ia 

biasanya dibayar dengan harga antara 300.000 ribu sampai 400.000 ribu, 

menurut Tata kalau tamunya ganteng, ia minta bayaran 300.000 ribu, 

sedangkan untuk pembagian dengan pengasuh, setiap minggunya ia 

selalu memberi uang 100.000 ribu kepada pengasuh. Menurut Tata 
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pengasuh bersifat adil, mereka tidak membeda-bedakan mana anak asuh 

nya yang cantik ataupun tidak, kami semua diperlakukan sama. 

5. Subyek Kelima (Nurma) 

Nurma adalah salah satu PSK yang berasal dari Kota 

Banjarnegara, ia lahir tanggal 2 Agustus 1982, pendidikan terakhirnya 

adalah SMA, di SK ia tinggal di Wisma Kenangan Damai. Alasan ia 

menjadi PSK, karena keterpaksaan dan ingin membantu ekonomi 

keluarga. 

Nurma sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak, 

suaminya bekerja di Jakarta, dan suaminya tidak tahu kalau Nurma 

bekerja sebagai PSK. Setiap bulan mengirim uang sebesar 1.500.000 

ribu untuk biaya pendidikan anaknya, Suka dukanya bekerja menjadi 

PSK menurutnya, sukanya disini orangnya baik-baik dan banyak teman, 

dukanya menurut Nurma kalau ia tidak dapat tamu, otomatis akan 

mengurangi penghasilan. 

Nurma merasa menyesal dengan pekerjaannya saat ini, tetapi ia 

tidak merasa kesulitan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar, 

menurut Nurma orang di sekitar SK baik-baik, walaupun mungkin ada 

satu atau dua yang kurang menerima kehadiran kami, ia merasa nyaman 

tinggal di SK walaupun SK menurut orang-orang adalah tempat yang 

kurang baik, tapi bagi mereka SK adalah tempat untuk membina diri 

supaya menjadi lebih baik lagi. 
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Nurma tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar, 

menurut Nurma, yang penting, ia harus berbuat baik dan saling 

menghormati antar sesama, kegiatan yang dilakukan oleh Nurma saat ia 

tidak melayani tamu, biasanya ia  mengelilingi komplek Sunan Kuning, 

hubungan Nurma dengan teman antar sesama PSK khususnya teman satu 

Wisma berjalan baik, menurut Nurma untuk masalah persaingan itu 

adalah hal yang biasa terutama dalam hal menggaet tamu, tetapi kita 

disini bersaing secara sehat. 

Menurut Nurma hidup tolong menolong itu sangat penting 

karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat perlu gotong royong dan 

saling membantu dan semua itu membutuhkan bantuan orang lain. 

Nurma mengutarakan saat salah satu teman satu Wismanya sakit ia dan 

teman-teman nya segera membawa ke rumah sakit, begitu pula dengan 

pengasuh mereka bersama-sama membantu membawa teman nya ke 

rumah sakit. 

Nurma mulai bekerja pada jam 2 siang dan ia pun mulai duduk di 

depan Wisma. Dalam setiap hari ia bisa melayani tamu sebanyak 5 

orang, dengan bayaran 150.000 per orang, setiap harinya ia bisa dapat 

uang sebesar 700.000 ribu sedangkan untuk pembagian dengan pngasuh, 

setiap Nurma melakukan transaksi, ia selalu memberi uang sebesar 50 

ribu kepada pengasuh. 
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   Tabel 10 : Daftar Subyek Penelitian ( Masyarakat ) 

No Nama Alamat Tempat 

Tanggal lahir 

Usia Hari/tanggal/ 

waktu penelitian 

 

1 Rahmat Kendal Kendal, 5 
Agustus 1965 

46 Rabu, 20 Juli 
2011  

Pukul 09.00 WIB 

2 Mardi Semarang Semarang, 4 

Juli 1958 

 

53 Jum’at, 22 Juli 

2011 

Pukul 14.00 WIB 

3 Ibad Semarang Semarang, 23 

Januari 1969 

42  Kamis, 28 Juli 

2011 

Pukul 08.00 WIB 

4 Supriyanto Blora Blora, 8 

Agustus 1972 

39 Kamis, 28 Juli 

2011 

Pukul 13.00 WIB 

5 Budi Semarang  S Semarang, 19 April 1962  

19  
April 

49 Sabtu, 30 Juli 

2011 
Pukul 10.00 WIB 

 

1. Subyek Pertama (Rahmat) 

Pak Rahmat sudah tinggal di kawasan SK sejak tahun 2006, 

beliau merasa senang tinggal di lingkungan tersebut, karena beliau sudah 

terbiasa dengan suasana di SK. Beliau berkeinginan suatu saat nanti 

untuk pindah dari kawasan tersebut dengan alasan beliau takut akan 

perkembangan anak-anaknya. 

Menurut Pak Rahmat tingkah laku PSK sekarang sudah agak 

membaik, mereka sudah mematuhi aturan yang ada di Resos maupun 

dengan norma yang ada di masyarakat. Hubungan komunikasi beliau 

dengan para PSK berjalan baik, mereka saling menghormati dan 

menghargai antar sesama, menurut beliau, PSK adalah orang yang 

bekerja karena keterpaksaan dan karena faktor ekonomi dalam 
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keluarganya, mereka tidak pernah berselisih karena diantara mereka ada 

rasa saling menghormati dan menghargai pekerjaan masing-masing. 

Hubungan komunikasi beliau dengan para mucikari atau 

pengasuh di SK berjalan baik, mereka saling menghormati dan 

menghargai, sehingga diantara mereka tidak terjadi perselisihan. 

Menurut beliau, pengasuh atau mucikari adalah orang yang mengelola 

wisma, karena di wisma  terdapat tempat karaoke, para PSK, pemandu 

karaoke dan operator karaoke. Beliau sering berkomunikasi dengan para 

mucikari karena menurut beliau komunikasi itu penting dalam 

lingkungan masyarakat. 

Beliau menerima kehadiran dan keberadaan para PSK dan 

Pengasuh walaupun mungkin satu atau dua masyarakat ada yang kurang 

menerima kehadiran dan keberadaan mereka ujar Pak Rahmat. Pak 

Rahmat sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama duduk di bangku 

kelas 3 SMP dan yang kedua duduk di bangku kelas 4 SD, dari 

pendidikan anaknya beliau mengharapkan, semoga pendidikan anaknya 

berjalan lancar dan mereka bisa menjadi orang sukses. 

Mengenai dampak negatif dan positif adanya keberadaan PSK 

bagi masyarakat beliau berpendapat bahwa untuk  dampak negatifnya 

berpotensi sebagai tempat penyebaran penyakit seksual dan meracuni 

generasi muda. Sedangkan untuk dampak positifnya bisa membuka 

luang usaha seperti ada yang membuka warung makan, toko, dan jualan 

pulsa yang beliau kerjakan sekarang. 
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2. Subyek Kedua (Mardi) 

Pak Mardi berasal dari Semarang, beliau sudah mempunyai tiga 

orang anak, beliau mengharapkan pendidikan anaknya berjalan baik dan 

lancar.  Pola asuh yang beliau terapkan pada anak-anaknya beliau selalu 

menasehati anaknya agar mencontoh perbuatan yang baik dan berhati-

hati dalam bergaul. Hubungan komunikasi beliau dengan para PSK dan 

mucikari berjalan baik, tidak ada perselisihan antara mereka, menurut 

beliau kita hidup dilingkungan masyarakat harus saling menghormati 

dan menghargai serta mengerti pekerjaan masing-masing. 

Menurut pandangan beliau, PSK adalah wanita pekerja seks 

komersial dan mereka bekerja dengan mengharap bayaran dari tamunya 

atau laki-laki, sedangkan Mucikari atau pengasuh menurut beliau adalah 

orang yang mempekerjakan para PSK. 

Dampak negatif dan dampak positif keberadaan PSK bagi 

masyarakat sekitar, Pak Mardi menuturkan, bahwa untuk dampak negatif 

jelas dapat meracuni generasi muda yang ada di sekitarnya, dan untuk 

dampak positifnya, dapat membuka usaha kerja bagi masyarakat di 

sekitar, misalnya ada yang membuka usaha warung makan dan usaha 

jual bensin eceran. 

3. Subyek Ketiga (Ibad) 

Beliau sudah dari kecil tinggal di kawasan SK, beliau bekerja 

menjaga toko yang ada di rumahnya, hubungan komunikasi beliau 

dengan para PSK berjalan baik, mengenai tingkah laku PSK dan tata 
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cara berpakain menurut beliau pun sudah baik, mereka saling 

menghormati dan menghargai, beliau menerima kehadiran para PSK dan 

para Mucikari, walaupun dalam hati beliau tidak menerima kehadiran 

mereka karena tempat di sekitarnya dijadikan tempat prostitusi dan kalau 

pun SK dibubarkan itu malah akan menambah masalah, yaitu akan 

timbul praktek prostitusi di pinggir-pinggir jalan ujar Mas Ibad. 

Mengenai dampak negatif dan positif beliau pun menuturkan 

bahwa untuk dampak negatif yang paling utama adalah meracuni 

generasi muda-mudi yang ada disekitarnya sedangkan untuk dampak 

positifnya beliau menuturkan bahwa perekonomian masyarakat terbantu, 

karena ada yang membuka usaha kecil-kecilan seperti toko-toko kecil 

dan membuka lapangan kerja baru seperti adanya tukang ojek. 

Mas Ibad mempunyai dua orang anak, pendidikan mereka berdua 

berjalan lancar, pola asuh yang beliau terapkan pada kedua anaknya 

adalah beliau selalu menanamkan nilai-nilai yang baik dan moral yang 

baik pada kedua anaknya.  Pandangan mengenai PSK dan Pengasuh 

menurut Mas Ibad, PSK adalah wanita yang bekerja karena mereka 

kekurangan ekonomi dalam keluarganya, sedangkan Pengasuh adalah 

orang yang mengurusi PSK serta mendidik PSK, agar PSK tersebut 

menjadi orang yang mempunyai prilaku baik. 

4. Subyek Keempat (Supriyanto) 

Mas Supri berasal dari Kota Blora, ia menikah dengan orang 

yang berada di kawasan SK, dengan sang istri yang bernama Anita, 
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mereka mempunyai satu orang anak, beliau berkeinginan untuk pindah 

dari tempat istrinya, dan mempunyai rumah yang tidak dekat dengan 

tempat prostitusi. 

Beliau berpendapat bahwa, PSK adalah seorang wanita yang 

bekerja secara maksiat dan pekerjaannya diharamkan, dan beliau pun 

berpendapat bahwa kita harus menghormati dan menghargai mereka, 

karena mereka juga termasuk dalam masyarakat Kelurahan Kalibanteng 

Kulon dan mungkin mereka bekerja seperti itu bukan karena 

kehendaknya. Mas Supri tidak pernah berselisih dengan PSK yang ada di 

SK, karena menurut Mas Supri, kita harus mengahargai pekerjaan 

mereka  dan mereka harus di tolong bukan kita malah mencaci mereka 

atau mengasingkan mereka. 

Dampak negatif dan positif keberadaan PSK di SK, bagi 

masyarakat menurut Mas Supri, dapat meracuni generasi muda, sering 

timbul perkelahian akibat dari mabuk-mabukan, berpotensi sebagai 

tempat penyebaran penyakit seksual dan penyebaran narkoba, sedangkan 

untuk masalah dampak positifnya perekonomian masyarakat terbantu, 

misalnya ada yang membuka warung makan, membuka lahan pekerjaan 

baru seperti adanya tukang ojek, dan usaha Laundry. 

5. Subyek Kelima (Budi) 

Pak Budi berasal dari Kota Semarang, rumah beliau beralamat di 

Jl. Sri Kuncoro No.5 berada dikawasan SK. Beliau merasa senang 

tinggal dikawasan tersebut walaupun dikawasan tersebut dianggap 
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orang-orang sebagai tempat yang kurang baik, hubungan komunikasi 

beliau dengan para PSK dan Pengasuh berjalan baik, mereka tidak 

pernah beselisih atau tidak ada konflik sama sekali dengan mereka, 

menurut Pak Budi, kami saling menghormati dan menghargai dan saya 

mengerti pekerjaan yang mereka lakukan, begitu pun mereka 

menghormati saya sebagai masyarakat disini. 

Pak Budi mempunyai dua orang anak, pendidikan kedua anaknya 

berjalan lancar, yang pertama kuliah di STIKU BANK baru semester 

dua dan yang kedua masih SMA kelas satu, beliau mengharapkan 

mereka menjadi orang yang berpendidikan, memiliki budi pekerti dan 

akhlak yang baik. 

Mengenai dampak negatif dan positif keberadaan PSK bagi 

masyarakat menurut Pak Budi berpotensi sebagai tempat penyebaran 

penyakit, rawan perkelahian, dan pencurian, bahkan sampai 

pembunuhan sedangkan untuk dampak positifnya ekonomi masyarakat 

sekitar terbantu, dapat membuka lapangan pekerjaan baru seperti tukang 

parkir, tukang ojek, dan lain-lain. 

 

4.4  Hasil Penelitian 

4.4.1 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan  

Masyrakat di Kawasan Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang 
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4.4.1.1 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu-individu 

yang satu dengan yang lain berada dalam hubungan berinteraksi yang 

berpola mantap dan interaksi sosial terjadi bila seorang individu dalam 

masyarakat berbuat demikian rupa sehingga menimbulkan suatu respons 

atau reaksi dari individu-individu lain. 

Penelitian telah dilakukan oleh peneliti pada 14 orang terdiri dari 

4 informan yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Ketua Resos, GRIYA 

ASA, dan Pengasuh (Mucikari/Germo) dan 10 subyek penelitian yang 

terdiri dari 5 orang PSK dan 5 orang masyarakat, maka interaksi sosial 

yang terjadi di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning tidak terjadi suatu 

bentuk Perselisihan ataupun Konflik diantara Masyarakat dengan PSK 

yang ada di SK. 

Berikut ini adalah data hasil wawancara dengan ke 5 subyek 

penelitian yaitu PSK mengenai Interaksi Sosial PSK dengan masyarakat. 

Peneliti menanyakan pada subyek penelitian apakah mereka merasa 

kesulitan bergaul dengan masyarakat sekitar, menurut Indri sebagai 

subyek pertama : 

“ Ngga mas, saya merasa sudah terbiasa hidup di lingkungan 

ini, kita disini saling menghormati, kita menghormati mereka 

dan mereka pun menghormati kita jadi aku ngga pernah 

merasa kesulitan untuk bergaul dengan mereka.”  
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Indri selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

masyarakat sekitar diantaranya ada kegiatan keagamaan berupa siraman 

rohani, berikut data hasil wawancara mengenai masalah kenyaman Indri 

selama tinggal di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning. 

“Yah nyaman ngga nyaman dibikin nyaman aja mas, karena 

disini saya sudah terbiasa dengan kehidupan disini dan 

masyarakat disini.”  

 

Selama Indri tinggal di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, ia 

tidak pernah mengalami suatu konflik atau pun perselisihan dengan 

masyarakat sekitar, cara Indri agar tidak terjadi dengan masyarakat.  

“Yah kita saling menghormati aja mas, saling menghargai, 

dan saling membantu karena kita ngga mungkin hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain.”  

 

Berikut hasil wawancara yang didapat peneliti dari subyek kedua 

yaitu Erna. Erna mengaku di sudah merasa nyaman tinggal di 

lingkungan Resos. 

“Nyaman mas, Yah pokoknya disini udah seperti di 

lingkungan sendiri, sudah ngga asing mas.”  

 

Erna tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar, karena 

menurut ia semua itu tergantung dari kita sendiri kalau kita menghormati 

mereka pasti mereka akan bersikap baik terhadap kita. Erna berpendapat 

mengenai kehadirannya di SK, sebagian masyarakat ada yang 

menerimanya dan sebagian lagi tidak menerima kehadirannya, karena 

menurut Erna itu sudah pasti. 
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Hasil wawancara dengan subyek ketiga yaitu Ayu Oktha, ia 

merasa nyaman tinggal dilingkungan Resos karena menurut Ayu, orang-

orang Resos sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Ia tidak pernah 

beselisih dengan masyarakat sekitar dan ia pun selalu ikut hadir dalam 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar, ia tidak pernah 

berselisih karena ia menghormati masyarakat sekitar, hal ini sesuai 

dengan pernyataan Ayu saat di wawancarai oleh peneliti. 

“Ya disini kan kita saling menghormati mas, saling 

membantu antara yang satu dengan yang lain.”  

 

Mengenai kehadiran dalam lingkungan masyarakat, Ayu 

menyatakan saat dirinya di wawancara. 

“Ya ada yang menerima ada yang tidak mas, ya kalau itu 

tergantung kita nya mas, kalau kita baik dimasyarakat, pasti 

dimata mereka kita akan diperlakukan bain.”  

 

Data yang berikutnya di dapat dari subyek keempat yaitu Tata, 

Tata mengaku dalam bergaul dengan masyarakat sekitar, ia tidak merasa 

kesulitan dan ia tidak pernah beselisih atau berkonflik dengan 

masyarakat sekitar, berikut pernyataan Tata agar tidak terjadi 

perselisihan dengan masyarakat sekitar. 

“Yah aku  harus ati-ati disini, dan harus mematuhi norma-

norma yang ada di masyrakat sekitar.” 

 

Mengenai kenyamanan selama tinggal di lingkkungan SK Tata 

menyatakan saat di wawancara yaitu: 

“Yah nyaman mas, yah karena kita disini sudah kaya 

keluarga sendiri, sama pak wandi sudah dianggap bapa 
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sendiri mas, mas ari sudah ta anggap seperti mas aku 

sendiri mas.”  

 

Data terakhir diperoleh dari subyek kelima yaitu Nurma, selama 

nurma tinggal di Resos, ia tidak pernah merasa kesulitan dalam bergaul 

dengan masyarakat sekitar. 

“Aku ngga pernah merasa kesulitan bergaul dengan 

masyarkat sini mas, disini orangnya baik, walaupun 

mungkin ada satu atau dua lah yang kurang menerima 

kehadiran kami disini.” 

 

Nurma merasa nyaman tinggal dilingkungan Resos tersebut, 

walaupun mungkin tempat tesebut dianggap tempat yang kurang baik 

oleh orang lain, ia tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar 

karena ia selalu berbuat baik, ramah terhadap masyarakat dan saling 

menghormati antar sesama. 

Dari kelima subyek penelitian di atas yang terdiri dari para PSK, 

peneliti juga mengambil data dari 5 subyek penelitian yaitu masyarakat 

mengenai Interaksi Sosial PSK dengan masyarakat. Berikut adalah data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek pertama yaitu 

Bapak Rahmat, beliau mengaku senang tinggal di lingkungan SK karena 

beliau sudah terbiasa dengan suasana di SK. 

Hubungan komunikasi beliau dengan PSK di SK berjalan baik 

diantara mereka tidak terjadi perselisihan ataupun konflik, hal ini sesuai 

dengan pernyataan beliau saat di wawancara. 

“Baik mas, kita hidup bersama-sama disini, saling 

menghormati dan menghargai antar sesama”  

 



116 
 

 

 

Agar tidak terjadi perselisihan dengan PSK Pak Rahmat 

menuturkan saat di wawancarai, yaitu. 

“Ya kita menghormati mereka dan menghargai pekerjaan 

mereka, karena mereka bekerja seperti itu mungkin karena 

keterpaksaan jadi kita harus menghormati mereka aja mas.”  

 

Mengenai kehadiran PSK Pak Rahmat menerima kehadiran 

mereka, karena beliau berpendapat bahwa daripada mereka berkeliaran di 

pinggir-pinggir jalan hal itu malah akan semakin menambah masalah bagi 

pemerintah. 

Data diperoleh dari subyek kedua yaitu Bapak Mardi, beliau 

merasa senang tinggal dilingkungan tersebut karena suasana lingkungan 

yang enak dan komunikasi antar sesama pun terjalin baik. 

“Yah senang mas, ya disini lingkunganya enak, komunikasi 

antara PSK maupun antara tentangga terjalin baik, ngga 

ada maslah.”  

 

Mengenai kehadiran PSK di SK Pak Mardi menerima kehadiran 

mereka walaupun mungkin ada diantara masyarakat yang kurang 

menerima kehadiran para PSK tersebut. Selama beliau tinggal di 

kawasan SK beliau tidak pernah berselisih ataupun melakukan konflik 

dengan para PSK hal tersebut dinyatakan beliau saat di wawancarai oleh 

peneliti. 

“Ngga pernah ik mas, kita disini saling menghormati dan 

menghargai serta kita mengerti profesi yang mereka 

kerjakan.”  
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Data selanjutnya diperoleh dari data ketiga yaitu Mas Ibad, ia 

sudah terbiasa dengan lingkungan di Sunan Kuning. Menurut Mas Ibad, 

PSK adalah seorang wanita yang bekerja karena mereka kekurangan 

ekonomi dalam keluarganya.  

Hubungan komunikasi Mas Ibad dengan para PSK di SK berjalan 

baik, tidak ada masalah ataupun perselisihan antara mereka, berikut 

pernyataan Mas Ibad mengenai hubungan komunikasi dan cara 

menghindari agar tidak terjadi perselisihan dengan para PSK. 

“Hubungan kami berjalan baik, kadang mereka selalu 

menyapa saya kalau saya lagi pas duduk di depan rumah.”  

 

“Agar tidak terjadi perselisihan, yah diantara kita saling 

menghormati, saling membantu, dan saling membantu antar 

sesama.”  

 

Selanjutnya data diperoleh dari subyek keempat yaitu Bapak 

Supriyanto, hubungan beliau dengan para PSK ataupun masyarakat lain 

berjalan baik tidak ada masalah. Mengenai kehadiran PSK di SK, beliau 

menyatakan. 

“Kalau mengenai kehadiran PSK, menurut aku mas, 

mungkin ada satu atau dua diantara masyarakat yang tidak 

menerima kehadiran para PSK di kelurahan kalibanteng 

kulon ini, tapi rata-rata mereka sudah bisa menerima 

keberadaan atau kehadiran mereka mas, soalnya SK disini 

kan sudah lama, jadi masyarakat disini sudah terbiasa 

dengan kehadiran PSK tersebut.”  

 

Antara Pak Supriyanto dengan para PSK mereka tidak pernah 

berselisih, karena diantara mereka ada rasa saling menghormati dan 

mengharagai, berikut pernyataan Pak Supriyanto 
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“Ya kita harus menghormati dan mengharagai mereka, 

karena mereka juga termasuk dalam masyarakat kelurahan 

kalibanteng kulon.”  

 

Data terakhir diperoleh dari subyek kelima yaitu Pak Budi, beliau 

merasa senang tinggal di kawasan SK, walaupun dianggap oleh orang-

orang sebagai tempat atau lingkungan yang kurang baik. Mengenai 

tingkah laku para PSK beliau menuturkan pada peneliti 

“Selama ini dan selama saya tinggal disini tingkah laku 

mereka sudah cukup baik, misalnya saja kalau mereka 

keluar resos, mereka harus memakai pakaian yang sopan.”  

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari 10 responden yang 

terdiri dari 5 PSK dan 5 masyarakat, peneliti juga mengambil data dari 2 

informan yaitu Kepala Kelurahan dan Ketua Resosialisasi hal ini 

dilakukan sebagi pembanding atau Crosschek dari informasi yang telah 

masuk yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan para PSK. 

Informan yang pertama yaitu dari Bapak Kusnandir sebagai Kepala 

Kelurahan mengenai Interaksi Sosial yang terjadi di SK, beliau 

mengungkapkan : 

“Interaksi Sosial yang terjadi RW 04 (Sunan Kuning) 

karena memang disitu memang tempat yang sangat 

eksklusif boleh dikatakan tujuan wisata, interaksi sosial 

dala artian artinya warga masyarakat RW 04 bisa 

menghormati lingkungan yang ada di RW 04 dan juga bisa 

menghormati dan menghargai profesi dan pekerjaan yang 

ada di RW 04 dan juga di luar lingkungan RW 04 bisa 

menghormati yang ada di RW 04, supaya terjalin hubungan 

yang baik, di samping itu di RW 04 juga tidak hanya 

semata-mata untuk RW 04 tapi juga bisa menyerap tenaga 

kerja dari luar RW 04, interaksi sosial seprti ini saling 



119 
 

 

 

menguntungkan, saling membutuhkan, walaupun di RW 04 

itu dipandang sebagai tempat yang berkonotasi negatif, 

tapi paling tidak di RW 04 itu bisa timbul adanya luang 

pekerjaan bagi orang-orang diluar lingkungan RW 04.”  

 

Informan kedua, data diperoleh dari ketua Resos yaitu Pak 

Wandi, beliau mengungkapkan tentang Interaksi Sosial yang terjadi 

anatara PSK dengan masyarakat di SK. 

“Ya selama saya menjadi ketua di Resos ini, mengenai 

Interaksi Sosial disini, yaitu kususnya warga masyarakat 

sekitar atau di luar dengan anak-anak asuh, interaksi 

sosialnya cukup baik, tidak ada perselisihan diantara 

mereka.” 

 

Dengan ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

Interaksi Sosial yang terjadi antara PSK dengan masyarakat di kawasan 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning berjalan baik tidak ada konflik 

ataupun perselisihan antara PSK dengan masyarakat di sekiatar 

Resosialisasi. Hubungan komunikasi PSK dengan masyarakat berjalan 

baik, karena diantara mereka adanya rasa saling menghormati, saling 

menghargai, dan saling membantu antar sesama. 

PSK merasa nyaman tinggal di kawasan tersebut karena tempat 

tersebut memang sudah menjadi tempat yang tidak asing lagi bagi 

mereka, bagi mereka hidup dilingkungan SK seperti hidup dilingkungan 

sendiri, mereka menganggap bahwa masyarakat disekitar adalah 

keluarga mereka sendiri. Walaupun mungkin ada diantara masyarakat 

yang belum bisa menerima kehadiran para PSK. 
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Masyarakat di kawasan tersebut sudah terbiasa menerima 

kehadiran PSK disekitarnya, semua itu terbukti dengan adanya kegiatan-

kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat dan masyarakat 

turut mengundang para PSK untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

4.4.1.2 Interaksi Sosial antar sesama Pekerja Seks Komersial 

(PSK) 

PSK yang berada di SK tinggal dalam satu rumah, dan orang-

orang memanggil rumah tersebut dengan sebutan Wisma. Dalam satu 

wisma biasanya terdapat tujuh atau sepuluh PSK yang tinggal di wisma 

tersebut. Berikut adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari 

kelima subyek yaitu PSK, mengenai Interaksi Sosial yang berlangsung 

antar sesama PSK. Data yang pertama diperoleh dari Indri sebagai 

subyek pertama: 

Dalam persaingan menarik lawan jenis di SK sudah menjadi hal 

biasa, tetapi persaingan tersebut bersifat sportif, berikut pernyataan 

Indri saat di wawancarai: 

“Ya bersaing pernah mas, tapi disini bersaingnya secara 

sehat, misalnya saya habis dapet tamu, ko temen saya belum 

dapet tamu, ya kita beri dia nasihat supaya pinter menggoda 

laki-laki lah mas.”  

 

Indri juga tidak pernah berselisih dengan teman satu wisma, 

karena diantara mereka ada rasa saling membantu dan menghargai. 

Indri juga sering mengikuti kegiatan baik itu yang diadakan oleh Resos 

atau Kelurahan. Rasa empati diantara PSK juga sangat tinggi, Indri 
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mengungkapkan apabila ada temannya yang merasa kesulitan dalam 

menarik lawan jenis, dan hal itu diungkapkan saat Indri di wawancarai: 

“Dulu ada mas, dia merasa kesulitan dalam menarik laki-laki, 

yah kita sebagai teman satu wismanya, menasehatinya bahwa 

kamu tuh kurang menarik, kita disini terbuka mas kalau jelek yah 

kita ngomong apa adanya, kalau cantik yah kita ngomong 

cantik.”  

 

Menurut Indri hidup tolong menolong itu sangat penting, karena 

tidak mungkin kita hidup sendiri, kita jelas membutuhkan bantuan 

orang lain. Apabila ada teman satu wisma yang sakit, Indri dan teman-

temannya segera membawa ke puskesmas atau rumah sakit. 

Data kedua mengenai Interaksi Sosial antar sesama PSK 

diperoleh dari subyek yang bernama Erna, kegiatan yang dilakukan erna 

selama tidak melayani tamu, biasanya erna berkumpul dengan teman 

satu wismanya. Erna tidak pernah bersaing dengan teman satu 

wismanya, kalau pun ada menurut Erna: 

“Kalau bersaing dengan teman satu wisma mending saya 

mundur aja mas, saya lebih baik menghindari perselisahan 

dengan temen saya mas.”  

 

Erna sering mengikuti kegiatan baik yang diadakan oleh Resos 

ataupun oleh Kelurahan, kegiatan yang diadakan oleh Resos, 

diantaranya kegiatan screening dan VCT terkadang ada kegiatan 

penyuluhan-penyuluhan mengenai penyakit seksual. Sedangkan 

kegiatan yang diadakan oleh kelurahan, diantaranya kegiatan berupa 

olahraga pagi, seperti senam pagi dan jalan sehat. Hidup tolong 
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menolong antar teman sesama menurut erna sangat penting, berikut 

pernyataan Erna: 

“Tolong menolong menurut aku penting banget dong mas, ya 

alasnya kita hidup di masyarakat tidak mungkin kita hidup 

sendiri, jelas kita membutuhkan orang lain.”  

 

Data selanjutnya diperoleh dari subyek ketiga yaitu Ayu oktha, 

dalam menarik laki-laki menurut Ayu, ia harus berpenampilan baik dan 

seksi, ia mengungkapkan bahwa ia pernah bersaing dengan salah satu 

teman satu wismanya, yang dia lakukan adalah: 

“Yah caranya tuh kita ngga perlu dilihatin sikap persaingan 

sama dia, wong disini kita semua bersaing secara sehat.” 

 

Bentuk empati antar sesama PSK juga terjadi, dan hal tersebut 

biasanya terjadi pada PSK yang mengalami sakit, PSK yang belum bisa 

menarik laki-laki, hal tersebut pernah dialami oleh teman satu wisma 

Ayu. Yang ia lakukan saat teman satu wismanya mengalami kesulitan 

dalam menarik laki-laki. 

“Yah kita sebagai teman satu wismanya, menasehatinya dan 

membantu dia dalam hal penampilan dan cara dalam 

menarik lawan jenis atau laki-laki.”  

 

Data berikutnya diperoleh dari subyek keempat yaitu Tata, 

hubungan komunikasi antara tata dengan teman satu wismanya berjalan 

baik, tidak pernah ada perselisihan dengan teman satu wismanya. Tata 

selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak Resos, kegiatan 

tersebut diantaranya penyuluhan tentang penyakit, kegiatan Screening 

dan VCT, serta pemberian kondom.  
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Dalam menghadapi persaingan tata selalu bersikap santai, 

menurut Tata hidup tolong menolong merupakan hal yang penting. 

“Bagi aku yah penting banget mas, wong kita hidup 

dimasyarakat tidak mungkin kita hidup sendiri, kita jelas 

membutuhkan bantuan orang lain.” 

 

Data terkhir diperoleh dari subyek kelima yaitu Nurma, menurut 

Nurma bersaing secara sehat merupakan hal yang biasa terjadi di SK, 

Nurma mengaku pernah mengalami persaingan dengan temanya, dan 

yang dilakukan oleh Nurma 

“Yah kita omongin baik-baik, jangan ngomong lewat 

belakang, kita disini tinggal dalam satu wisma, yah bersifat 

terbuka lah mas.”  

 

Menurut Nurma hidup tolong menolong dalam masyarakat 

ataupun dengan sesama teman satu wisma itu penting, karena 

menurutnya kita harus hidup bergotong-royong dan saling 

membantu antar sesama. 

Berdasarkan data-data diatas maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa Interaksi Sosial yang terjadi antar sesama PSK, 

diantara mereka sama sekali tidak terjadi suatu konflik atau pun 

bentuk perselisihan, kalau pun ada persaingan, itu merupakan hal 

yang biasa dan persaingan tersebut bersifat sehat, selain itu empati 

dan kepedulian mereka dengan teman satu wisma sangat tinggi, 

misalnya ada teman satu wisma mengalami kesulitan dalam menarik 

laki-laki atau pun sakit, maka teman satu wisma yang lain ikut 

membantu atau ikut merasakan penderitaan teman satu wismanya. 
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4.4.1.3 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Pengasuh (Mucikari/Germo) 

Dalam sebuah wisma yang dipakai sebagai tempat tinggal oleh 

para PSK biasanya ada seseorang yang mengelola dan mengasuh serta 

membina para PSK, orang-orang menyebutnya pengasuh atau 

Mucikari/Germo, berikut adalah data-data yang diperoleh dari 5 subyek 

penelitian yaitu PSK dan 1 informan yaitu pengasuh (Mucikari/Germo), 

mengenai Interaksi Sosial antara PSK dengan Pengasuh 

(Mucikari/Germo). Data yang pertama diperoleh dari Indri sebagai 

subyek, Hubungan ia dengan pemilik wisma berlangsung baik dan tidak 

ada peselisihan, menurut Indri : 

“Kita ngga pernah berselisih dengan pengasuh mas, wong 

disini hubungan kita kaya anak sama orang tua.”  

 

Begitu pula perlakuan yang dilakukan oleh pengsuh yang kepada 

anak-anak asuhnya, menurut indri, kami diperlakukan baik oleh 

pengasuh disini. 

“Kami diperlakukan baik mas, mereka ngga beda-bedain 

yang cantik atau yang jelek, pokoknya semua baik lah mas, 

sehingga saya sendiri pun merasa nyaman tinggal disini.”  

 

Sedangkan sistem pembagian yang dilakukan antara Indri dengan 

pengasuh, Indri menjelaskan saat di wawancarai yaitu: 

“Yah tergantung pelanggan mas, kalau sehari saya melayai 4 

tamu yah mungkin sehari satu juta mas, kalau untuk 

pembagian dengan mami atau pengasuh bisanya aku selalu 

ngasih seratus ribu, setiap aku transaksi.” 
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Data kedua diperoleh dari Erna sebagai subyek penelitian, dalam 

sehari erna bisa mendapatkan hasil sekitar 600.000 ribu sampai 400.000 

ribu sedangkan untuk pembagian dengan mami, Erna selalu membayar 

perbulan, berikut pernyataan Erna.  

“Sehari kadang dapet 600.000 ribu kadang 400.000 ribu 

mas, sedang untuk pembagian dengan mami biasanya di 

wisma ini kami bayar perbulan, yang tinggal di wisma ini 

nanti iuran, yah kaya kita ngontrak rumah aja mas.”  

 

Hubungan Erna dengan Pengasuh berjalan baik sama sekali tidak 

pernah mengalami perselisihan, berikut pernyataan Erna : 

“Kami ngga pernah berselisih mas, kita saling menghormati 

yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua 

dari kita.”  

 

Menurut Erna, pengasuh tidak pernah membeda-bedakan antara 

PSK yang satu dengan yang lain, semua diperlakukan sama, tidak 

membedakan mana yang cantik dan yang tidak cantik, apabila ada PSK 

yang sakit pengasuh juga ikut mengantarkan ke rumah sakit ataupun ke 

puskesmas. 

Data selanjutnya diperolah dari Ayu Oktha sebagai subyek 

ketiga, hubungan Ayu dengan pengasuh sangat erat, diantara mereka 

tidak pernah terjadi perselisihan, walaupun dulu Ayu pernah berbuat 

salah pada pengasuh tapi Ayu menghormatinya karena menurut dia, 

pengasuh adalah bagian dari keluarganya. 

“Dulu aku pernah berbuat salah mas, tapi disini kita Cuma 

hidup numpang, kita harus menghormati yang lebih tua, 

masalahnya dulu pas aku ada tamu, aku ngga transaksi di 
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wisma, aku malah diajak ke hotel, yah aku ada perasaan 

ngga enak mas sama mami, wong kita tinggal disini, yah 

transaksi nya juga harus disini.”  

 

Mengenai sistem pembagian dengan mami atau pengasuh, 

biasanya ayu selalu memberi uang kepada pengasuh setiap minggu nya 

100.000 ribu, dan semua itu sudah termasuk biaya tidur, listrik dan 

mandi, sedangkan untuk satu tamu biasanya ada yang membayar Ayu 

450.000 ribu. 

Data keempat diperoleh dari subyek yang bernama Tata, tata 

tinggal di Wisma Lambada, sistem pembagian dengan mami atau 

pengasuh, dia selalu memberi uang 100.000 ribu 

“Kalau aku setiap minggunya selalu ngasih 100.000 ribu 

mas ke mami.”  

 

Hubungan tata dengan pengasuh berjalan baik dan tidak ada 

perselisihan, diantara mereka adanya rasa saling menghormati dan 

pengasuh pun tidak membeda-bedakan antara anak asuh yang satu 

dengan yang lain. 

“Baik, mereka ngga membedakan anak asuh yang satu 

dengan yang lain.”  

 

Data kelima diperoleh dari Nurma, hubungan yang terajdi antara 

Nurma dengan pengasuh pun berjalan baik mereka saling menghormati 

dan menghargai profesi masing-masing sehingga diantara mereka tidak 

pernah terjadi perselisihan 

“Ngga mas, baik-baik aja ko mas, kita disini saling 

menghormati dan menghargai profesi masing-masing.”  
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Sedangkan untuk pembagian hasil dengan mami atau pengasuh 

biasanya Nurma selalu memberi uang 50.000 ribu setiap melakukan 

transaksi. 

“Aku sehari dapet  sekitar 700.000 ribu an mas, dan kalau 

untuk pembagian dengan mami, setiap transaksi, aku selalu 

ngasih uang 50.000 ribu mas.”  

 

Dari data-data yang telah diuraikan diatas mengenai Interaksi 

Sosial yang terjadi antara PSK dengan Pengasuh, peneliti juga 

mengambil data dari pengasuh sebagai Informan, data diambil dari 

pengasuh guna membuktikan apakah benar Interaksi Sosial antara PSK 

dengan pengasuh berjalan baik dan tidak ada perselisihan. 

Data berikutnya diambil dari Pengasuh (Mucikari/Germo) 

sebagai Informan yaitu Muh. Untung, hubungan antar Pak Untung 

dengan anak asuhnya berjalan baik tidak ada masalah. 

“Baik, malah kita itu seperti orang tua, yah seperti anak 

sama orang tuanya lah mas.”  

 

Cara agar tidak terjadi perselisihan dengan PSK, Pak Untung 

selalu menerapkan hubungan seperti anak dan orang tua, Pak Untung 

selalu menganggap bahwa PSK adalah bagian dari keluarga sendiri, 

mengenai pembagian hasil untuk wisma Pak Untung biasanya para PSK 

selalu memberi uang kepada Pak Untung sebesar 50.000 ribu setiap 

minggu. 

Dari data-data diatas maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa hubungan Interaksi Sosial antara PSK dengan 
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Pengasuh, berjalan baik tidak pernah terjadi perselisihan, saling 

menghormati dan diantara mereka terdapat rasa kekeluargaan yang 

tinggi. 

4.4.1.3 Interaksi Sosial antara Pengasuh (Mucikari/Germo) dengan 

Masyarakat di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan 

Kuning Kota Semarang 

Pengasuh (Mucikari/Germo) adalah orang yang mengelola dan 

membina anak asuh yang ada di wismanya, kehidupan mereka tidak 

mungkin lepas dari masyarakat. Data-data berikut adalah data yang 

diperoleh dari informan yaitu Pengasuh dan kelima subyek penelitian 

yaitu masyarakat mengenai Interaksi Sosial antara pengasuh dengan 

masyarakat. 

Data yang pertama diperoleh dari informan yaitu Muh Untung 

sebagai pengasuh, hubungan Pak Untung dengan masyarakat sekitar 

berlangsung baik tidak ada masalah ataupun perselisihan. 

“Baik mas, hubungan masyarakat disini dengan masyarakat 

luar baik, saling menghormati lah mas, bersinergi dan ngga 

ada benturan.”  

 

Menurut Pak Untung cara menghindari agar diantara mereka 

tidak terjadi perselisihan, harus saling menghormati dan masyarakat 

harus mengerti pekerjaan yang Pak Untung kerjakan. Hubungan 

komunkasi beliau pun berjalan baik dengan masyarakat sekitar, berikut 

pernyataan Pak Untung agar komunikasi berjalan dengan baik 
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“Yah seperti kita layaknya hidup dimasyarakat mas, bahwa 

kita hidup disini seamata-mata bukan hanya ngurusi WTS, 

tapi juga harus mementingkan kehidupan sosial di sekeliling 

kita mas.”  

 

Pak untung selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 

masyarakat seperti kegiatan keagamaan, menurut Pak Untung semua 

masyarakat disini bagus, mereka mau menerima dan mengerti 

kehadirannya di SK. 

“Owh semua masyarakat disini khususnya masyarkat diluar 

Resos bagus, mereka mau mengerti kita dan menerima kita.”  

 

Data-data diatas adalah data yang diperoleh dari Informan yaitu 

Pengasuh, data selanjutnya diperoleh dari masyarkat sebagai subyek, 

mengenai Interaksi Sosial antara Pengasuh dengan masyarakat. 

Data yang pertama di peroleh dari Bapak Rahmat sebagai subyek 

pertama mengenai Interaksi Sosial antara Pengasuh dengan masyarakat, 

berikut adalah hasil wawancara dengan Pak Rahmat, mengenai 

kehadiran Pengasuh. 

“Ya menerima mas, walaupun mungkin dianatara 

masyarakat yang satu kurang menerima kehadiran mereka, 

yah kita saling mengharagai dan menguntungkan aja mas.”  

 

Hubungan komunikasi beliau dengan para pengasuh yang ada di 

SK berjalan baik tidak ada masalah diantara mereka, beliau tidak 

pernah berselisih, mereka saling menghormati. 

“Yah kita saling menghormati aja mas, kita hidup di 

masyarakat tidak mungkin kita hidup sendiri, kita jelas 

membutuhkan orang lain.”  
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Data selanjutnya diperoleh dari Bapak Mardi sebagai subyek 

kedua, pengasuh menurut beliau adalah orang yang mempekerjakan 

para PSK. Hubungan beliau dengan para pengasuh berjalan baik, dan 

beliau menerima kehadiran para pengasuh di SK, Pak Mardi juga tidak 

pernah berselisih dengan pengasuh, beliau selalu menghormati mereka 

dan mengerti mereka 

“Yah kita harus menghormati, menghargai mereka dan kita juga 

harus mengerti pekerjaan yang  mereka lakukan.”  

 

Selanjutnya peneliti juga meminta data mengenai Interaksi Sosial 

antara pengasuh dengan masyarakat yaitu pada Mas Ibad, beliau pun 

menerima kehadiran para pengasuh di SK, hubungan beliau berjalan 

baik dan tidak ada perselisihan. 

Data selanjutnya diperoleh dari Bapak Supriyanto, baliau 

menerima kehadiran para pengasuh karena menurut beliau, mereka 

bekerja seperti itu bukan hanya mengurusi para PSK tetapi ada 

pekerjaan lain yang mereka harus kerjakan 

“Menerima mas, ya karena mereka bekerja, dan mereka 

bekerja tidak hanya mengurusi PSK.”  

 

Beliau tidak pernah berselisih dengan pengasuh, diantara mereka 

saling menghormati dan menghargai. 

“Yah kita saling menghormati aja mas, mereka menghormati 

kita, kita pun harus menghormati mereka.”  
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Data terakhir diperoleh dari Bapak Budi sebagai subyek kelima, 

hubungan beliau pun dengan para pengasuh berjalan baik tidak ada 

perselisihan diantara mereka, beliau menerima kehadiran pengasuh. 

“Yah menerima mas, karena kalau menurut saya dengan 

kehadiran Germo atau istilah halusnya pengasuh, masyrakat 

pun diuntungkan karena ada diantara mba-mba PSK yang 

tinggal diwisma mereka, mereka juga ada yang kos di rumah 

masyarakat sekitar, yah saling menguntungkan lah mas.”  

 

Dari data-data diatas peneliti menyimpulkan bahwa antara 

pengasuh yang ada di SK dengan masyarakat sekitar tidak ada konflik 

ataupun perselisihan, mereka saling menghormati dan mengharagai 

profesi masing-masing dan juga saling menguntungkan. 

4.4.2 Dampak yang diterima oleh Masyarakat dengan adanya PSK 

di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang 

Keberadaan PSK di Sunan Kuning membawa dampak Negatif 

dan Positif bagi masyarakat sekitar, berdasarkan data hasil penelitian 

yang telah diperoleh mengenai Dampak negatif dan dampak positif, 

peneliti mengambil 2 subyek penelitian yaitu dari masyarakat. 

Data yang pertama diperoleh dari Bapak Rahmat sebagai subyek 

pertama beliau menyatakan mengenai dampak positif dan negatif yang 

diterima masyarakat adalah  

“Kalau untuk dampak negatif mungkin disitu bisa menjadi 

tempat penyebaran penakit seksual, terus dampak yang kedua 

meracuni generasi muda yang diluar SK ataupun didalan SK, 

sedangkan untuk dampak positifnya bisa membuka usaha kecil-
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kecil an, yah seperti saya ini lah mas, bisa membuka usaha 

konter juga.”  

 

Data kedua diperoleh dari Bapak Mardi sebagai subyek kedua, 

beliau juga menyatakan mengenai dampak positif dan negatif yang 

diterima masyarakat adalah 

“Kalau untuk masalah dampak negatifnya jelas dapat meracuni 

generasi muda yang ada di sekitarnya, itu pasti mas tapi 

untungnya anak-anak saya tidak terbawa, sedangkan untuk 

masalah dampak positifnya yah dapat membuka usaha kerja bagi 

masyarakat sekitar, misalnya ada yang membuka usaha jual 

bensin eceran dan maasih banyak lagi mas.”  

 

Dari data-data diatas selain mewawancarai Pak Rahmat dan Pak 

Mardi, peneliti juga mewawancarai Bapak Kelurahan Kalibanteng 

Kulon yaitu Pak Kusnandir untuk mendapatkan informasi lain 

mengenai dampak negatif dan dampak positif dan sebagai pembanding 

atau crosscheck dari informasi yang telah masuk, menurut Bapak 

Kusnandir mengenai dampak negatif dan positif adanya PSK bagi 

masyarakat, beliau mengungkapkan:  

“Dampak negatif yang pasti yautu sebagai tempat penyebaran 

penyakit HIV/AIDS, yang kedua penyalahgunaan miras, 

narkoba, yang ketiga rawan pencurian dan perkelahian dan yang 

kami takutkan meracuni generasi muda karena yang lebih patal 

itu kan disitu, kalau yang sudah dewasa pasti sudah tau 

membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, tetapi 

sebaliknya bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang 

berada dikawasan resos, karena masa usia SD-SMP adalah 

merupakan masa penanaman nilai-nilai baik mereka sudah 

melihat hal-hal yang sebenarnya tabu untuk dilihat oleh mereka, 

sedangkan untuk dampak positifnya yah banyak membuka 

lapangan pekerjaan, memberikan luang pekerjaan baru bagi 

masyarakat sekitar dan disini pula tidak hanya untuk masyarakat 
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kalibantng kulon tetapi dariluar pun ada, seperti dari demak, 

bandung, Surabaya yang menjual kaos.”  

 

Dari data-data diatas maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa semua yang dianggap negatif pasti akan membawa dampak 

positif pula, dari keberadaan PSK yang ada di Sunan Kuning dampak 

negatifnya sudah jelas tempat itu menjadi tempat maksiat serta 

dianggap tempat kurang baik oleh masyarakat, berpotensi sebagai 

tempat penyebaran penyakit seksual, penyebaran minum-minum keras 

dan narkoba serta meracuni dan merusak generasi muda. Sedangkan 

dampak positifnya, perekonomian masyarakat sekitar terbantu, dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, seperti 

adanya tukang parkir, ada yang membuka warung-warung makan 

ataupun toko-toko kecil. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan 

Masyrakat di Kawasan Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang 

4.5.1.1 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Masyarakat 

Bentuk umum proses sosial adalah Interaksi Sosial (yang juga 

dapat dinamakan proses sosial) karena Interaksi Sosial merupakan 

syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, Soerjono Soekanto 

(2006 : 55).  Hubungan interaksi sosial antara PSK dengan masyarakat 
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di kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Berjalan baik diantara 

mereka tidak pernah terjadi perselisihan ataupun konflik antara 

keduanya. Mereka saling menghormati dan mengharagai antar sesama. 

Masyarakat sudah terbiasa dengan kehadiran para PSK di 

lingkunganya, mereka tidak pernah mengaggap bahwa PSK adalah 

orang yang harus diasingkan dalam lingkungan masyarakat, bahkan 

masyarakat sekitar selalu mengundang atau mengajak para PSK untuk 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, 

tetapi walaupun sikap masyarakat yang mau menerima kehadiran para 

PSK tetap masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima 

kehadiran mereka. 

PSK merasa nyaman tinggal dilingkungan tersebut, karena bagi 

mereka lingkungan sekitar sudah dianggap seperti hidup di lingkungan 

keluarga sendiri, walaupun lingkungan tersebut dianggap kurang baik 

oleh masyarakat lain. PSK di Sunan Kuning tidak pernah mangalami 

konflik dengan masyarakat sekitar karena PSK beranggapan bahwa 

dengan adanya PSK di Sunan Kuning, masyarakat akan diuntungkan 

yaitu adanya usaha-usaha baru seperti usaha warung makan, laundry, 

bahkan membuka lapang kerja baru, seperti timbulnya profesi-profesi 

baru, seperti tukang parkir dan tukang ojek. 
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4.5.1.2 Interaksi Sosial antar Sesama Pekerja Seks Komersial 

(PSK) 

PSK yang ada di SK, mereka tinggal dalam sebuah rumah yang 

biasa disebut dengan sebutan wisma, setiap wisma ditempati oleh 

sejumlah PSK ada yang berjumlah 10 ada juga yang berjumlah 8 orang, 

semua itu tergantung besar kecilnya wisma yang ditempatinya, PSK 

yang berada dalam wisma berasal dari daerah yang berbeda-beda.  

Persaingan yang timbul antar PSK meupakan hal yang sudah 

biasa, menurut Soerjono Soekanto (2006 : 83) persaingan atau 

competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu 

atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu 

menjadi pusat perhatian umum. Bentuk persaingan yang terjadi di SK, 

mereka bersaing secara sehat dan sportif. 

Diantara mereka juga tidak pernah terjadi perselisihan ataupun 

konflik, karena diantara PSK masih ada rasa saling menghormati dan 

menghargai antar sesama, pribadi masing-masing menyadari adanya 

perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri ba’daniah, emosi, unsur-

unsur kebudayaan, pola-pola prilaku dan seterusnya. Rasa empati dan 

kepedulian mereka dengan teman satu wisma sangat tinggi, misalnya 

ada teman satu wisma mengalami kesulitan dalam menarik laki-laki 

atau pun sakit, maka teman satu wisma yang lain ikut membantu atau 

ikut merasakan penderitaan teman satu wismanya. 
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4.5.1.3 Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 

dengan Pengasuh (Mucikari/Germo) 

Dalam sebuah wisma yang ditempati oleh para PSK terdapat 

seorang yang bertugas mengasuh dan membina para anak asuhnya yaitu 

PSK, hubungan antara PSK dengan pengasuh berjalan baik antara 

keduanya seperti hubungan anak dan orang tua, pengasuh di setiap 

wisma tidak pernah membedakan antara PSK yang satu dengan yang 

lain, mereka semua diperlakukan adil dan sama oleh pengasuh. 

Para PSK merasa senang tinggal di SK, karena mereka merasa 

nyaman tinggal bersama dengan pengasuh, pengasuh bagi mereka sudah 

seperti orang tua mereka sendiri, mereka menghormati para pengasuh 

dan menghargai para pengasuh, begitu juga sebaliknya yang dilakukan 

oleh pengasuh, PSK sudah mereka anggap seperti anak dan sudah 

menjadi bagian dari keluarga sendiri. 

4.5.1.4 Interaksi Sosial antara Pengasuh (Mucikari/Germo) dengan 

Masyarakat 

Hubungan antara pengasuh yang ada di SK dengan masyarakat 

sekitar tidak ada konflik ataupun perselisihan, mereka saling 

menghormati dan mengharagai pekerjaan masing-masing dan juga saling 

menguntungkan. Meraka saling menguntungkan karena kadang ada PSK 

yang kos di tempat masyarakat sekitar. 

Masyarakat sering mengadakan pertemuan-pertemuan, kadang 

pertemuan tersebut sering melibatkan para pengasuh yang ada di SK 
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untuk ikut dalam pertemuan tersebut, hubungan mereka sangat harmonis 

sama sekali tidak terjadi suatu perselisihan antara mereka. 

4.5.2  Dampak yang diterima oleh Masyarakat dengan adanya PSK 

di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang 

Dari data hasil penelitian bahwa keberadaan PSK membawa 

dampak negatif terhadap masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi 

tidak hanya itu keberadaan SK juga membawa dampak yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak 

negatifnya bagi masyarakat sekitar adalah kawasan tersebut berpotensi 

sebagai tempat penyebaran penyakit seksual yaitu HIV/AIDS, sebagai 

tempat penyebaran minuman keras dan narkoba, rawan pencurian yang 

sering meresahkan warga sekitar bahkan rawan pembunuhan,  

Disamping keberadaan para PSK membawa dampak buruk bagi 

kehidupan masyarakat sekitar, disisi lain juga membawa dampak yang 

positif bagi masyarakat sekitar dengan adanya PSK di Sunan Kuning, 

berbagai lapangan pekerjaan tercipta, mulai dengan adanya yang 

membuka usaha warung makan, toko-toko kecil, ada yang menjadi 

tukang parkir dan tukang ojek. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian 

yang telah peneliti lakukan di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Interaksi Sosial, Kontak Sosial, dan Komunikasi Sosial PSK 

dengan masyarakat, PSK dengan sesama PSK, PSK dengan pengasuh, 

dan pengasuh dengan masyarakat, semua berjalan dengan baik tidak 

pernah terjadi konflik ataupun perselisihan, hal ini sesuai dengan 

Interaksi Sosial yang terjadi antara PSK dengan masyarakat di kawasan 

Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang. 

5.1.2. Hubungan komunikasi PSK dengan masyarakat berjalan baik, 

karena diantara mereka adanya rasa saling menghormati, saling 

menghargai, dan saling membantu antar sesame dan selain itu PSK juga 

merasa nyaman tinggal di kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Kota Semarang, karena sudah menjadi tempat yang tidak asing lagi bagi 

mereka, bagi mereka hidup dilingkungan SK seperti hidup dilingkungan 

sendiri, mereka menganggap bahwa masyarakat disekitar adalah 

keluarga mereka sendiri hal ini membuktikan bahwa bentuk simpati 

yang dimiliki oleh para PSK sangat tinggi terhadap masyarakat sekitar, 
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begitu pula bentuk sugesti yang dimiliki oleh masyarakat yang mau 

menerima kehadiran para PSK. 

5.1.3. Masyarakat sudah terbiasa menerima kehadiran PSK, itu terbukti 

dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh 

masyarakat termasuk para PSK oleh masyarakat sekitar. 

5.1.4 Interaksi Sosial antar sesama Pekerja Seks Komersial (PSK), 

Interaksi Sosial sesama PSK di kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan 

Kuning Kota Semarang berlangsung baik, itu dibuktikan dengan tidak 

adanya konflik, perselisihan, pertentangan dan persaingan. 

5.1.5.  Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan 

Pengasuh (Mucikari/Germo), Hubungan Interaksi Sosial antara PSK 

dengan Pengasuh, berjalan baik tidak pernah terjadi perselisihan, mereka 

saling menghormati dan diantara mereka terdapat rasa kekeluargaan 

yang tinggi. Bagi para PSK pengasuh sudah mereka anggap seperti 

orang tua mereka sendiri, begitupun dengan pengasuh, mereka sudah 

menganggap para PSK seperti anak sendiri. 

5.1.6. Interaksi Sosial antara Pengasuh (Mucikari/Germo) dengan 

Masyarakat di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota 

Semarang, Hubungan Interaksi Sosial antara pengasuh yang ada di SK 

dengan masyarakat sekitar tidak ada konflik ataupun perselisihan, 

mereka saling menghormati dan mengharagai pekerjaan masing-masing 

dan juga saling menguntungkan, disamping itu juga masyarakat sering 

mengadakan pertemuan-pertemuan, kadang pertemuan tersebut sering 
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melibatkan para pengasuh yang ada di SK untuk ikut dalam pertemuan 

tersebut, hubungan mereka sangat harmonis sama sekali tidak terjadi 

suatu perselisihan antara mereka. 

5.1.7. Dampak yang diterima oleh Masyarakat dengan adanya PSK di 

Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang, 

Keberadaan PSK berdampak negatif terhadap masyarakat yang berada 

disekitarnya, tetapi tidak hanya itu keberadaan PSK juga berdampak 

positif bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak negatif bagi masyarakat 

yaitu dari aspek sosialogis dapat merusak sendi-sendi moral dan agama 

terhadap masyarakat sekitar, dari aspek pendidikan dapat mercuni 

generasi muda, dari aspek kewanitaan berdampak terhadap martabat 

wanita yang direndahkan, dari aspek kesehatan, sangat efektif sebagai 

tempat menularnya penyakit kelamin yaitu HIV/AIDS, dari aspek 

kamtibmas, dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal, rawan 

pencurian yang sering meresahkan warga sekitar bahkan rawan 

pembunuhan. 

Keberadaan PSK yang berdampak negatif bagi kehidupan 

masyarakat sekitar disisi lain keberadaan PSK  berdampak positif bagi 

masyarakat sekitar dengan adanya PSK di Sunan Kuning, berbagai 

lapangan pekerjaan tercipta, mulai dengan adanya yang membuka usaha 

warung makan, toko-toko kecil, ada yang menjadi tukang parkir dan 

tukang ojek. 
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5. 2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan, 

yaitu: 

5.2.1 Bagi pihak kelurahan disarankan memberikan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat membangun kerja sama antara masyarakat dengan 

para PSK seperti kegiatan senam pagi yang harus terjadwal, 

kegiatan gotong royong, seperti kebersihan lingkungan. 

5.2.2 Bagi pihak Resos disarankan agar memberikan lebih banyak lagi 

pelatihan-pelatihan dan keterampilan pada para PSK, agar dapat 

menjadi bekal mereka sehingga bisa keluar dari pekerjaanya 

menjadi seorang PSK. 

5.2.3 Bagi Pemerintah Kota Semarang terutama Dinas Sosial, supaya 

lebih bijak dan serius dalam menanggulangi masalah prostitusi di 

Kota Semarang. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

 Ya Tidak 

A.  Interaksi Sosial di Sunan Kuning 

1. Interaksi Sosial PSK dengan 
Masyarakat 

a. Latar belakang menjadi PSK 
b. Suka duka menjadi PSK 

c. Perselisihan 
d. Cara berkomunikasi 

e. Hubungan Komunikasi 
2. Interaksi Sosial antar Sesama 

PSK 
a. Kerjasama 

b. Persaingan 
c. Partisipasi 

d. Empati 
3. Interaksi Sosial PSK dengan 

Pengasuh 
a. PSK mulai Bekerja 

b. Sistem pembagian hasil 
dengan Pengasuh 

c. Perselisihan 
d. Perlakuan Pengasuh 

Terhadap PSK 
B. Dampak kehadiran PSK bagi 

Masyarakat 
a. Dampak Negatif 

b. Dampak Positif 
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KEPALAKELURAHAN 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Item/Daftar 

Pertanyaan 

1.  Interaksi Sosial 

Pekerja Seks 

Komersial (PSK) 

dengan Masyarakat 

1.Interaksi Sosial 

dan Pentingnya 

Interaksi Sosial 

di Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dampak 

Negatif dan 

Dampak Positif 

Adanya PSK 

bagi Masyarakat 

1. Pemahaman 

tentang 

Interaksi 

Sosial 

2. Pemahaman 

tentang 

Bentuk-

bentuk 

Interaksi 

sosial 

(Imitasi, 

Sugesti, dan 

Simpati) 

3. Pemahaman 

tentang 

Proses-proses 

Interaksi 

Sosial 

(Kerjasama, 

Akomodasi, 

Asimilasi, dan 

Persaingan) 

1.  Pemahaman 

tentang PSK 

2. Upaya yang 

dilakukan 

oleh pihak 

kelurahan 

untuk 

mengatasi 

 

3, 4, 5 
 

 
 

 
 

6, 7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8, 9 

 
 

        1-5 
 

 
 

 
 

 
7-12 
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masalah 

Prostitusi 

3. Dampak 

adanya PSK 

dilingkungan 

Masyarakat 
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KEPALA  KELURAHAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama           : Drs. Kusnandir, MM. 

Alamat           : Jl. Tembalang Selatan, 

No.44.Banyumanik.  

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 10 November 1968 

Usia                      : 43 Tahun 

Pendidikan          : S2 

Agama           : Islam 

Hari/tanggal/pukul    : Rabu/6 Juli 2011/14.00 WIB 

Tempat           : Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon 

A. Interaksi Sosial dan Pentingnya Interaksi Sosial di Masyarakat 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala kelurahan? 

Jawab : Dari tahun 2008 de, yah sudah 3,5 tahun lah. 

2. Apakah bapak senang menjadi kepala kelurahan di kelurahan 

kalibanteng kulon?mengapa? 

Jawab: Ya, karena disini saya tugas, sesuai perintah dari pimpinan, yah 

dikerjakan dengan senang, karena menyangkut kewajiban dan 

sumpah jabatan. 

3. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? 

Jawab: Interaksi Sosial, yo hubungan kemasyarakatan dari individu satu 

ke individu lain, karena sebagaimana kita kan mahluk sosial, 

tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, saling membutuhkan 

lah. 
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4. Apakah interaksi sosial harus ada  dalam kehidupan masyarakat? 

Jawab: Yo bukanya harus ada, tapi wajib ada, karena kita dilahirkan 

karena itu tadi, tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, 

saling membantu, komunikasi sosialkan harus terjalin dengan 

baik. 

5. Menurut bapak, bagaimana interaksi sosial yang terjadi di RW.O4? 

Jawab: Interaksi Sosial yang terjadi di RW 04, karena disitu memang 

tempatnya sangat eksklusif, yah boleh dikatakan tempat tujuan 

wisata, interaksi sosial dengan lingkungan dalam artian 

artinya warga masyarakat RW 04 bisa menghormati dan 

menghargai profesi dan pekerjaan yang ada di RW 04 dan juga 

di luar lingkungan RW 04 bisa menghormati yang ada di RW 

04, supaya terjalin hubungan yang baik, di samping itu di RW 

04 juga tidak hanya semata-mata untuk RW 04 tapi juga bisa 

menyerap tenaga kerja dari luar RW 04, interaksi sosial seprti 

ini saling menguntungkan, saling membutuhkan, walaupun di 

RW 04 itu dipandang sebagai tempat yang berkonotasi negatif, 

tapi paling tidak di RW 04 itu bisa timbul adanya luang 

pekerjaan bagi orang-orang diluar lingkungan RW 04. 

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktek prostitusi yang ada di 

sunan kuning? 

Jawab :Yah, yang namanya pemerintah, itu kan temasuk pelanggaran 

tapi bagaimanapun juga saya selaku lurah, tetap keberatan 

mengenai keberadaan sunan kuning karena disisi lain 

menimbulkan sisi negatif dan para PSK disini harus tetap kita 

bina dalam artian pembinaan kesehatan, penyuluhan 

kesehatan, agar tidak menjadi potensi penyebaran penyakit. 

7. Bagaimana hubungan komunikasi bapak dengan masyarakat sekitar 

kususnya RW. 04? 

Jawab :Di RW 04 itu kan keberulan ada pengurus Resos nya ada 

RT/RW, setiap bulan disamping mengadakan pertemuan RT, 

dan setiap 1 bulan sekali saya selelu member pengarahan pada 

anak-anak asuh, ini merupakan kewajiban saya selaku lurah, 

diantaranya ada pengarahan tentang kesehatan, pengarahan 

masalah kependudukan, sosialisai mengenai narkoba dan lain-

lain. 
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8. Menurut pandangan Bapak, bagaiamana tingkah laku PSK yang ada di 

Sunan Kuning?baik atau kurang baik? 

Jawab : Yah, boleh dikatak di SK itu ka nada aturan lokal, aturan lokal 

iti dalam artian disamping mengacu pada tata kehidupan para 

PSK, jadwal kegiatan, jadwal olahraga, jam malam, tata cara 

sopan santun, keluar resos, semua itu sudah diatur, yah saya 

melihat selama ini masih baik, walaupun ada kadangkala 1 

atau 2 yang keluar dari lingkungan masih ada yang memakai 

pakaian rok pendek tapi sebagian besar sudah berprilaku 

sopan. 

9. Bagaimana dampak akibat tingkah laku PSK yang kurang baik? 

Jawab :Yah dampak yah itu meracuni generasi muda, kalau 

dilingkungan diluar itu umumnya sudah kebal, karena 

keberadaan sunan kuning sudah berpuluh-puluh tahun, tapi 

kalau para PSK nya keluar dari lingkungan memakai pakaian 

sopan, tugas kita yah mengawasi putra-putrinya yang masih 

remaja, supaya jangan masuk ke lingkungan RW 04. 

B. Dampak adanya keberadaan PSK bagi masyarakat 

1. Apa yang bapak ketahui tentang PSK? 

Jawab :PSK itu yah kan sebenarnya bukan suatu profesi, yaitu 

pekerjaan, walaupun itu sebetulnya bukan pekerjaan yang 

mulia, karena mereka terjun menjadi PSK, mungkin karena 

faktor keterpaksaan. 

2. Berapa jumlah PSK yang ada di Sunan Kuning? 

Jawab : 661 mas hampir 700  

 

3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai keberadaan PSK di Sunan 

Kuning? 

Jawab :Sebetulnya kami lebih senang tidak ada PSK atau tidak ada 

Resosialisasi , tapi kalau misalnya dari pihak pemerintah 

membubarkan PSK, saya rasa itu sangat berat mas, dan harus 

dicarikan solusi yang bener-benar saling menguntungkan yang 

bisa memberikan jalan keluar agar para PSK bisa mencari 

pekerjaan diluar WTS.  
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4. Menurut bapak, faktor apa yang menyebabkan timbulnya praktek 

prostitusi di Sunan Kuning?  

Jawab :Sebetulnya SK itu pemindahan dari karang kembang, karena 

dulu dikalibanteng masih sepi tidak ada pendudukanya, faktor 

timbulnya itu, ya kita kembalikan lagi pada faktor ekonomi, 

rendahnya ingkat pendidikan, disamping itu SK mempunyai 

tempat yang strategis dan sudah terkenal dimana-mana. 

5. Bagaimana dengan jumlah PSK, apakah mengalami peningkatan atau 

sebaliknya? 

Jawab :Dari tahun 2010 ke tahun 2011 itu mengelai penurunan dari 

jumlah PSK yang tadinya 735 menjadi 661, yah ada penurunan 

cukup lumayan 

6. Apakah pernah ada upaya Motivasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan 

dalam menaggulangi praktek Prostitusi di Sunan Kuning? 

Jawab: Ada, upayanya gini mas, kami dari pihak kelurahan, pernah 

kami mengadakan seminar mengenai jati diri wanita, dan yang 

kedua pembinaan masalah kesehatan, mengenai HIV/AIDS, 

pelatihan salon, pembinaan rohani adanya penagjian. 

7. Kalau pernah bagaimana hasilnya dan tindak lanjutnya seperti apa?dan 

kalau tidak, mengapa? 

Jawab:Yah hasilnya kami sebagai pihak kelurahan mengharapkan 
setelah mengikuti kegiatan, para PSK mempunyai keterampilan 

yang cukup, dan pulanglah, sehingga mereka bisa membuka 
usaha sendiri, seperti salon, membuka warung makan. 

8. Apakah pernah dilakukan kegiatan untuk para PSK di Kelurahan 

Kalibanteng Kidul? 

Jawab:Ya pernah mas, seprti pembinaan kesehatan, pembinaan rohani, 
pembinaan ilmu pengetahuan, dan pembinaan ekonomi usaha 

produksi, adanya keterampilan salon, terus ada juga pembinaan 
mental dan pembinaan kewirausahaan. 

9. Bagaimana partisipasi yang dilakaukan oleh PSK yang mengikuti 

kegiatan? 

Jawab:Ya partisipasi yang dilakukan oleh para PSK kalau menurut saya 

sudah cukup baik, karena partisipai mereka bisa membantu 
kegiatan-kegiatan sosial, mereka sering berpartisipasi dalam 

kebersihan lingkungan, sehingga dengan adanya kegiatan 
tersebut akan tercipta hubungan interaksi sosial yang baik 

antara PSK dengan masyarakat di sekitarnya, karena begini 
mas, masyarakat disini sudah menganggap mba-mba PSK sudah 

menjadi bagian dari mereka, yah saya melihat antara masyarakt 
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sekitar terjadi komunikasi yang baik dengan mba-mba PSK, 

mereka saling menghormati dan menghargai.  
10. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak kelurahan seperti 

apa? 

Jawab :Ya itu tadi de, kami selaku pihak keluarah selalu memberikan 
kegiatan untuk mba-mba PSK misalnya dalam bentuk pembinaan 

rohani seperti pengajian, pembinaan olahraga seperti senam 
pagi, pembinaan ilmu pengetahuan seperti penyampaian tentang 

masalah-masalah penyakit yang diakibatkan karena berganti-
ganti pasangan, tidak memakai alat pengaman saat melakukan 

hubungan, penyampaian masalah kamtibmas masalah hukum, 
penyalahgunaan narkoba, dan juga disini selalu mengadakan 

pembinaan ekonomi usaha produksi, kegiatannya yah berupa 
keterampilan salon, yah seperti itu lah de. 

11. Menurut bapak, bagaimana dampak negatif dan dampak positif dengan 

adanya praktek prostitusi PSK di RW. 04 bagi Kelurahan Kalibanteng 

Kulon? 

Jawab :Dampak negatif yang pasti yaitu sebagai tempat penyebaran 
penyakit HIV/AIDS. Yang kedua penyalahgunaan miras, 

narkoba, yang ketiga rawan pencurian dan perkelahian dan yang 
kami takutkan meracuni generasi muda karena yang lebih patal 

itu kan disitu, kalau yang sudah dewasa pasti sudah bisa 
membedakan mana yang baik dan buruk tetepi sebaliknya bagi 

anak-anak yang masih dibawah umur yang berada di kawasan 
Resos, karena masa saat usia SD-SMP adalah merupakan masa 

penanaman nilai-nilai yang baik, tidak baik lah masa dimana 
penanaman nilai-nilai baik, mereka sudah melihat hal-hal yang 

sebenarnya tabu untuk dilihat oleh mereka. Untuk dampak 
positifnya yah banyak membuka lapangan pekerjaan, 

memberikan luang pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan disini 
pula tidak hanya untuk masyarakat kalibanteng kulon tetapi dari 

luar pun ada, seperti dari demak, bandung, Surabaya yang 
menjual baju. 
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KETUA  

RESOSIALISASI 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Iitem/Daftar 
Pertanyaan 

1. Interaksi Sosial Pekerja Seks 

Komersial (PSK) dengan 

Masyarakat 

3.Interaksi Sosial dan 

Pentingnya Interaksi 

Sosial di Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pemahaman 

tentang Interaksi 

Sosial 

5. Pemahaman 

tentang Bentuk-

bentuk Interaksi 

sosial (Imitasi, 

Sugesti, dan 

Simpati) 

6. Pemahaman 

tentang Proses-

proses Interaksi 

Sosial (Kerjasama, 

Akomodasi, 

Asimilasi, dan 

Persaingan) 

 

3 , 4 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
5 , 6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7, 8 , 9  
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4. Dampak Negatif 

dan Positif adanya 

PSK bagi 

masyarakat 

 

 

1. Pemahaman 

tentang PSK 

2. Upaya yang 

dilakukan oleh 

pihak resosialisasi 

untuk 

menaggulangi 

masalah prostitusi 

di kelurahan 

kalibanteng kulon 

3. Damapak positif 

dan dampak 

negatif adanya 

PSK dilingkungan 

masyarakat 

 

 

 
 

 

 

 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 
 

 
 

 
 

6, 7, 8, 9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         10 
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KETUA 

RESOSIALISASI 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama                  : Suwandi Eko Putranto 

Alamat       : Jl. Argorejo VI, RT 02 RW 04/No. 15, 

Semarang 

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 12 April 1951 

Usia                  : 60 Tahun 

Pendidikan      : SMA 

Agama       : Islam 

Hari/tanggal/pukul    : Senin/16 Juli 2011/12.30 WIB 

Tempat        : Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

A. Ineteraksi Sosial dan Pentingnya Interaksi Sosial di 

Masyarakat 

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai ketua resosialisasi di 

Argorejo Sunan Kuning? 

Jawab: Sudah 6 tahun mas, yah 6 tahun yang lalu mas.  
2. Apakah anda senang menjadi kepala resosialisasi di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Yah karena saya di tua kan, yah senang sih mas. 
3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan Interaksi Sosial? 

Jawab : Interaksi Sosial itu kan gini mas, anak dating karena 

kurang baik, sehingga untuk interaksi sosialnya itu kurang 
terhadap masyarakat, jadi disini saya bekerja untuk 

meningkatkan rasa sosialnya, sehingga dengan begitu 
akan tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai 

antar sesama. 
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4. Apakah interaksi sosial harus ada dalam kehidupan masyarakat? 

Jawab : Ya, jelas harus ada mas, karena kita hidup dalam 

masyarakat, itu pasti akan saling membutuhkan antara 
yang satu dengan yang lain. 

5. Menurut anda, bagaiman interaksi Sosial yang terjadi di RW. 04? 

Jawab : Ya selama saya menjadi ketua resos disini, mengenai 

interaksi sosial disini, yaitu kususnya warga masyarakat 
disekitar atau diluar dengan anak-anak asuh interaksi 

sosialnya cukup baik 
6. Bagaiman pandangan bapak mengenai praktek prostitusi yang ada 

di Sunan Kuning? 

Jawab : Yah yang namanya praktek prostitusi itu kan mengandung 
pelanggaran agama, karena sejak dulu sudah ada yang 

namanya PSK, dia bekerja karena dia terpaksa, oleh 
karena itu saya yang dituakan disini diharapkan bisa 

membantu mba-mba PSK supaya menjadiorang yang lebih 
baik. 

7. Bagaiman hubungan komunikasi anda dengan masyarakat sekitar 

kususnya RW. 04? 

Jawab : Justru kehidupan itu tergantung pada lingkungan yang 

ada disekitarnya, kita saling menghormati, saling 
menghargai, antar sesama, saya berkomunikasi dengan 

masyarakat sekitar atau pun luar berjalan baik, yah 
karena itu mas, kita harus saling menghargai dan 

menghormati. 
8. Menurut pandanagn anda, bagaimana tingkah laku PSK yang ada 

di SK?baik atau kurang baik? 

Jawab : Kalau secara umum tingkah lakunya emang kurang baik 

mas, tapi kan disini nantinya akan dibina dan setelah 

dibina tingkah laku anak akan menjadi baik. 

9. Bagaiaman dampak akibat tingkah laku PSK yang kurang baik 

(kusunya terhadap anak-anak yang ada di sekitar SK)? 

Jawab : Kalau untuk masalah anak-anak, kan disitu anak-anak 

belum tau tentang prostitusi, yah kita balikan saja pada 

orng tuanya masing-masing, agar menasehati anak-

anaknya supaya bisa membedakan mana yang baik dan 

kurang baik. 
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B. Dampak Positif Adanya PSK bagi Masyarakat di Sunan Kuning 

1. Apa yang bapak ketahui tentang PSK? 

Jawab : Jelas PSK itu kan, wanita pekerja seks komersial, bekerja 

maksiat dan memang itu pekerjaan yang tidak baik. 

2. Berapa jumlah PSK yang ada di Sunan Kuning? 

Jawab : 661 orang mas 

3. Bagaiman tanggapan anda mengenai keberadaan PSK di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Sekarang kan pemerintah sudah mencanangkan untuk 

membantu peningkatan kesejahteraan dan masalah 

keberadaan PSK disini saya mengharapkan dari tahun-

ketahun jumlah PSK bisa turun, contohnya dari tahun 2010 

yang tadinya sekarang menjadi 661 orang. 

4. Menurut anda, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya 

praktek prostitusi di Sunan Kuning? 

Jawab : Yah, timbulnya prostitusi, biasanya karena keterpaksaan 

mas, ada juga suami yang menyuruh istrinya untuk 

bekerja menjadi PSK, trus bisa juga disebabkan karena 

kekurangan ekonomi. 

5. Bagaiman dengan jumlah PSK, apakah mengalami peningkatan 

atau sebaliknya? 

Jawab : Penurunan mas, kemarin nyampe 735 lebih  sekarang 661 

orang. 

6. Apakah ada upaya motivasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan 

dalam menanggulangi praktek prostitusi di Sunan Kuning? 

Jawab : Ada mas, kami selalu mengadakan siraman rohani, 

biasanya setiap bulan 1 kali. 
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7. Kalau pernah bagaiman hasilnya dan tindakan lanjutnya seperti 

apa?dan kalau tidak ada tindak lanjutnya, mengapa? 

Jawab : Hasilnya yah kami mengharpkan setelah anak asuh 

menjadi lebih baik, dan bisa menyadarkan mereka, bahwa 

yang mereka kerjakan, bukan pekerjaan yang baik, 

sedangkan untuk masalah tindak lanjutnya kegiatan 

tersebut berjalan lancar dan kami selalu rutin 

mengadakan. 

8. Apakah pernah dilakukan kegiatan untuk para PSK?kegiatan 

seperti apa? 

Jawab : ada mas, setiap minggukan ada pembinaan dan 

pengarahan tentang penyakit. 

9. Bagaiman partisipasi yang dilakukan oleh PSK yang mengikuti 

kegiatan? 

Jawab : Yah, untuk partisipasi yang dilakukan oleh para PSK 

cukup baik, mereka senang mengikuti kegiatan. 

10. Menurut anda, bagaiamana dampak negatif dan dampak positif 

dengan adanya praktek prostitusi PSK di RW. 04 bagi masyarakat 

sekitar?  

Jawab : Yah untuk dampak negatifnya dapat meracuni generasi 

muda tetapi disini kami berusaha, agar anak asuh supaya 

berprilaku yang baik, untuk dampak positifnya membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar seperti 

adanya tukang ojeg, laundry, dan warung-warung makan. 
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         GRIYA ASA 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Item/Daftar 

Pertanyaan 

1. Interaksi Sosial Pekerja Seks 

Komersial (PSK) dengan 

Masyarakat  

1. Interaksi Sosial 

dan Pentingnya 

Interaksi Sosial di 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

2. Interaksi Sosial 

GRIYA ASA 

dengan PSK di 

Sunan Kuning 

1. Pemahaman tentang 

Interaksi Sosial 

2. Pemahaman tentang 

Bentuk-bentuk 

Interaksi Sosial 

(Imitasi, Sugesti, dan 

Simpati) 

3. Pemahaman tentang 

Proses-proses Interaksi 

Sosial (Kerjasama, 

Akomodasi, Asimilasi, 

dan Persaingan) 

1. Pemahaman tentang 

PSK 

2. Upaya yang dilakukan 

lembaga dalam 

mengatasi masalah 

prostitusi di Sunan 

Kuning 

3. Dampak Negatif dan 

Dampak Positif adanya 

PSK di lingkungan  

4, 5, 6 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

         8 
 

 
 

 
 

     1, 2, 3 
 

 
 

 
4, 5 

 
 

 
 

 
         10 
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       GRIYA ASA 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Ari Gondrong 

Alamat   : Limbangan, Kabupaten Kendal 

Tempat tanggal lahir  : Kendal, 14 Februari 1971 

Usia     : 40 Tahun 

Pendidikan    : SLTA 

Agama    : Islam 

Hari/tanggal/pukul   : Senin/12 Juli 2011/10.30 WIB 

Tempat    : GRIYA ASA 

A. Interaksi Sosial dan Pentingnya Interaksi Sosial di Masyarakat 

1. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus di GRIYA ASA? 

Jawab : Di GRIYA ASA sudah 11 tahun 

2. Apakah anda senang menjadi pengurus di GRIYA ASA?mengapa? 

Jawab : Yah seneng, kalau ngga seneng yah ngga nyamepe 11 

tahun, yah minimalkan kan bisa membantu temen-temen 

yang ada disini, ketika sebagian masyarakat menganggap 

bahwa sebagian PSK dalah sampah tapi menurut kami 

mereka perlu diberdayakan dan menurut kami sebagian 

dari mereka adalah bagian dari korban. 

3. Apa suka dukanya menjadi pengurus di GRIYA ASA selama anda 

menjadi pengurus? 

Jawab : Yah sukanya ketika temen-teman disini menurut dan patuh 

pada peraturan yang ada, dukanya yah ketika temen-

temen tidak nurut pada peraturan yang ada disini. 
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4. Menurut anda, apa yang anda ketahui tentang Interaksi Sosial? 

Jawab : Interaksi Sosial kalau menurut aku adalah bagian dari 

sebuah interpensi terhadap masyarakat itu dan 

komunitasnya. 

5. Apakah Interaksi Sosial harus ada dalam kehidupan masyarakat? 

Jawab : Harus ada, dan sebetulnya harus wajib ada dalam 

masyarakat. 

6. Menurut anda, bagaimana interaksi Sosial yang terjadi di RW.04? 

Jawab : Yah, disini kususnya untuk griya asa ini sangat bagus, 

karena bagaimanapun juga kita butuh berhubungan 

dengan masyarakat untuk menunjang dan membantu 

program-program yang ada di GRIYA ASA. 

7. Bagaimana hubungan komunikasi GRIYA ASA dengan PSK? 

Jawab : Ya sangat luar biasa bagusnya, karena kan sudah lama 

artinya kita sudah bisa diterima jadi tidak ada pembatas 

antara GRIYA ASA dengan PSK. 

8. Apakah pernah ada perselisihan dengan PSK? 

Jawab : Untuk perselisihan dengan PSK selama ini tidak ada. 

9. Bagaiman cara anda agar tidak terjadi perselisihan? 

Jawab : Ya kita menganggap mereka bagian dari GRIYA ASA, 

menganggap mereka adalah keluarga kita sendiri. 

10. Bagaimana pandangan anda, mengenai praktek prostitusi yang ada 

di Sunan Kuning? 

Jawab : Yah secara hokum, ini memang tidak ada legalitasnya, tapi 

ini sebenarnya perlu paying hokum untuk teman-teman 

disini dalam penanggulanagan HIV/AIDS jadi paying 

hukumnya harus jelas. 

11. Apakah ada tindakan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga 

GRIYA ASA dengan lembaga lain?dalam hal apa? 

Jawab : Kita membangun jaringan dengan beberapa steakholder di 

beberapa wilayah, dengan lurah, dengan pengurus resos, 
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dan dengan camat supaya mereka bisa membantu 

program-program yang ada di GRIYA ASA. 

B. Interaksi Sosial GRIYA ASA dengan PSK di Sunan Kuning 

1. Apa yang anda ketahui tentang PSK? 

Jawab : PSK kalau menurut aku adalah sebagian dari korban dan 

teman-teman disini adalah korban, yaitu korban dari 

sebuah kebijakan. 

2. Berapa jumlah PSK yang ada di Sunan Kuning? 

Jawab : 661 orang 

3. Menurut anda, faktor apa yang menyebabkan timbulnya praktek 

prostitusi di Sunan Kuning? 

Jawab : Yah mereka itu, karena kekurangan ekonomi, mungkin 

faktor ekonomi merupakan faktor paling utama sehingga 

mereka bekerja disini. 

4. Apakah pernah ada upaya Motivasi yang dilakukan oleh pihak 

GRIYA ASA dalam menanggulangi praktek prostitusi di Sunan 

Kuning?apa yang anda harapkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : Owh iya, salah satunya kita bekerja sama dengan dinas 

sosial kita maupun profinsi yaitu melakukan pelatihan-

pelatihan cantik temen-temen PSK, yah saya harapkan 

para PSK bisa mempunyai kemampuan dan keterampilan 

setelah mengikuti  pelatihan-pelatihan tersebut. 

 

 

5. Apakah pernah ada kegiatan yang diadakan oleh pihak GRIYA 

ASA dalam bidang kesehatan?bagaimana hasilnya? 

Jawab : Yah setiap hari itu, melakukan screening dan VCT, 

screening untuk mengetahui apakah temen-temen disini 

sudah terinfeksi penyakit seksual apa belum, dan VCT itu 

untuk mengetahui apakah sudah terinfeksi HIV apa belum, 

untuk screening 2 minggu sekali dan VCT 3 bulan sekali. 
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6. Menurut pandangan anda, bagaimana tingkah laku PSK yang ada 

di Sunan Kuning, baik atau kurang baik? 

Jawab : Ya secara keseluruhan mereka sudah mulai sadar, yah 

selama ini mereka sudah mulai berprilaku baik, seperti 

apabila mereka keluar dari Resos harus menggunakan 

pakaian sopan, sehingga tidak kelihatan oleh masyarakat 

lain bahwa dia adalah PSK. 

7. Bagaiaman dampak PSK yang kurang baik terhadap masyarakat 

sekitar? 

Jawab : Ya sangat negatif  yah, ketika mereka keluar dari Resos 

memakai pakaian sopan, membuat onar diluar lingkungan 

resos, dan hal ini takutnya meracuni generasi anak muda 

yang masuh dibawah umur. 

8. Apakah pernah ada PSK yang sakit? 

Jawab : Banyak Mas. 

9. Tindakan apa yang dilakukan oleh lembaga GRIYA ASA apabila 

ada salah satu PSK yang sakit? 

Jawab : Ya GRIYA ASA juga kan punya klinik, mereka biasanya 

berobat atau berkonsultasi ke GRIYA ASA. 

10. Menurut anda, bagaiman dampak negatif dan dampak positif 

menyangkut keberadaan PSK di Sunan Kuning bagi masyarakat 

sekitar? 

Jawab : Yang jelas untuk dampak positifnya perekonomian 

kerakyatan disini sangat terdukung salah satunya 

membuka tempat cucian ( Laundry ), membuka lapangan 

pekerjaan baru, seperti tukang ojjeg, sedang untuk 

dampak negatifnya yang paling utama adalah dapat 

meracuni anak-anak yang masih dibawah umur, anak-

anak yang berada disekitar Resos. 
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PENGASUH 

(MUCIKARI/GERMO) 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Item/Daftar 
Pertanyaan 

1.  Interaksi Sosial 

Pekerja Seks 

Komersial 

(PSK) dengan 

Masyarakat di 

Kawasan 

Argorejo Sunan 

Kuning Kota 

Semarang 

1.Interaksi Sosial 

Mucikari 

dengan PSK 

 

 

 

 

 

2. Interaksi 

Sosial 

Mucikari 

dengan 

Masyaratkat 

 

1.Proses-proses 

Interaksi 

Sosial di 

Masyarakat 

(Kerjasama, 

Akomodasi, 

Asimilasi, dan 

Persaingan) 

1. Mengenai 

Bentuk-bentuk 

Interaksi 

Sosial (Kerja 

Sama, 

Konflik, 

Partisipasi, 

Empati, dan 

Persaingan) 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

 

 

 

       1-8 
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PENGASUH 

(MUCIKARI/GERMO) 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Muh. Untung 

Alamat   : Jl. Argorejo RT 04/RW 04 No. 10 

Tempat tanggal lahir  : Semarang, 4 Februari 1964 

Usia    : 47 Tahun 

Pendidikan   : SMK 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul  : Kamis/14 Juli 2011/Jam 13.00 WIB 

Tempat  : Rumah Pak Untung 

A. Interaksi Sosial Pengasuh (Mucikari/Germo) dengan PSK di 

Sunan Kuning 

1. Sudah berapa lama anda menetap disini?sudah berapa lama anda 

menjadi pengasuh para PSK di Sunan Kuning? 

Jawab : Yah sejak tahun 70 an lah mas, saya jadi pengasuh sejak 

tahun 2005 an. 

2. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang anda asuh? 

Jawab : Baik, malah kita seperti orang tua, yah seperti anak sama 

orang tuanya lah mas. 

3. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Ya biasa lah beda pandangan biasa, kalau diantara 

mereka. 
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4. Bagaiman cara anda agar terhidar dari perselisihan dengan PSK 

tersebut? 

Jawab : Ya itu kita terapkan hubungan seperti anak dan orang tua, 

kita menganggap mereka adalah sebagian dari keluarga 

kita.  

5. Bagaimana cara anda dalam berkomunikasi dengan PSK yang 

diasuh oleh anda? 

Jawab : Cara berkomunikasinya yah itu, kita harus pinter-pinter 

pendekatan, saya berkomunikasi dengan anak-anak asuh, 

dengan berkomunikasi yang sopan. 

6. Bagaimana sistem pembagian hasil yang didapatkan oleh PSK 

dengan anda? 

Jawab : Kalau untuk pembagian hasil disini biasanya anak asuh 

bayar 50 ribu perminggu. 

7. Bagaimana prosedur kerja PSK yang anda pekerjakan? 

Jawab : Ya minimal usia diatas 20 tahun, umpama dia punya 

suami, yah harus ada izin dari suami, tapi mereka rata-

rata sudah janda. 

8. Gadis-gadis umur berapa yang anda asuh sebagai PSK? 

Jawab : 25- 35 tahun mas 

9. Apakah ada bentuk persaingan dengan pengasuh lain?dalam hal 

apa? 

Jawab : Yah pasti ada itu mas, ya misalnya dalam perekrutananak 

asuh, kalau  anak asuh nya cantik kan itu menguntungkan 

ke kita mas. 

10. Apakah disini ada tata tertib untuk PSK? 

Jawab : Ada mas. 

11. Bagaimana tindakan anda, apabila ada salah satu PSK yang 

melanggar salah satu tata tertib di wisma anda? 

Jawab : Satu sampai dua kali, biasanya kita peringkatan kalau 

sampai ke tiga kali anak asuh masih melakukan 

pelanggaran kita kkeluarkan dari sini. 
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12. Apakah pernah ada PSK yang sakit? 

Jawab : Wah pernah itu mas 

13. Apa tindakan yang anda lakukan mengenai hal tersebut? 

Jawab : Yah, kita berobatkan ke tempat kesehatan terdekat, yah 

disini kan ada GRIYA ASA biasanya kita berobatkan ke 

sana. 

14. Apa suka duka menjadi seorang pengasuh dari PSK? 

Jawab :Sukanya yah kalau anak-anaknya banyak pelanggan dan 

pinter nyanyi otomatis itu akan menghasilkan uang, kamu 

dukanya yah itu tadi kalau sampai anak asuh terkena 

penyakit dan harus meninggalkan rumah. 

15. Apa dampak negatif dan dampak positif menjadi seorang pengasuh 

PSK? 

Jawab : Kalau dampak negatifnya bisa kita minimalkan kita kasih 

pengertian pada anak-anak, biarlah yang jelek itu jelek, 

dan yang baik kamu harus tetap belajar. 

B. Interaksi Sosial Pengasuh (Mucikari/Germo) dengan Masyarakat 

di Sunan Kuning 

1. Apa yang anda ketahui tentang Pengasuh (Mucikari/Germo)? 

Jawab : Pengasuh itu yah, orang yang bertugas membina dan 

mengarahkan anak asuh supaya mempunyai kehidupan 

yang lebih baik. 

2. Bagaiman hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik mas, hubungan masyarakt sini dengan masyarakt 

luar baik, saling menghormati lah mas, bersinergi dan 

ngga ada benturan. 

3. Apakah anda pernah berselisih dengan salah satu masyarakat 

sekitar? 

Jawab : Tidak pernah mas, yah karena kita disini, hidup disini 

saling menolong, saling membutuhkan antara yang satu 

dengan yang lain. 
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4. Bagaiman cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Yah kita harus menghormati mereka dan juga mereka 

harus tau siapa kitaa, dan saling menguntungkan karena 

mba-mba WTS disini ka nada yang kos di tempat mereka. 

5. Bagaiman cara anda berkomunikasi dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Yah seperti kita selayaknya hidup dimasyarakat, bahwa 

kita hidup disini semata-mata bukan hanya ngurusi WTA 

tapi kita juga harus mementingkan kehidupan disekitar 

kita. 

6. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan 

oleh masyarakat sekitar?kegitanya seperti apa? 

Jawab : Pernah mas, ya kaya semacam kegiatan-kegiatan rohani, 

kemarin saja saya ikut kegiatan rohani dirumahnya mas 

ibad. 

7. Apakah semua masyarakat disini menerima keberadaan anda? 

Jawab : Owh, semua masyarakat disini khususunya masyarakat 

diluar resos bagus, mereka mau mengerti kita mau 

menerima kita. 

8. Bagaimana tindakan yang anda lakukan, apabila ada salah satu 

masyarakat yang kurang menerima keberadaan anda? 

Jawab : Ya sampai saat ini kita masih bisa menangani mereka 

yang kurang bisa menerima kita sebagai pengasuh di SK, 

kalaupun ada yang tidak bisa menerima kita, biasanya 

diadakan musyawarah di Resos. 
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 MASYARAKAT  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Item/Daftar 

Pertanyaan 

1. Interaksi Sosial Pekerja Seks 

Komersial (PSK) dengan 

Masyarakat 

1. Interaksi 

Sosial PSK 

dengan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interaksi 

Sosial 

Masyarakat 

dengan 

Mucikari/Ger

mo yang ada 

1. Bentuk-bentuk Dasar 

Interaksi Sosial dalam 

Masyarakat (Imitasi, 

Sugesti, dan Simpati) 

 

2. Syarat-syarat 

Terjadinya Interaksi 

Sosial (Kontak Sosial 

dan Komunikasi 

Sosial) 

 

 

3. Proses-proses 

Interaksi Sosial di 

Masyarakat 

(Kerjasama, 

Akomodasi, 

Asimilasi, dan 

Persaingan) 

 

1. Pandangan 

masyarakat tentang 

Mucikari/Germo 

 

 

 

 
3, 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

5, 6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7, 8 

 
 

 
 

 
 

1, 2, 3, 4, 5 
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di SK 

 

3. Dampak 

Negatif dan 

Dampak 

Positif Adanya 

PSK bagi 

Masyarakat 

 

4.  Pola asuh anak di 

kawasan Argorejo 

Sunan Kuning 

 

5.  Dampak positif 

adanya PSK 

dilingkungan 

Masyarakat 

 

6. Dampak Negatif 

adanya PSK 

dilingkungan 

Masyarakat 

 

 
 

 
 

1, 2, 3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

      5 
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MASYARAKAT 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama         : Rahmat 

Alamat         : Kendal 

Tempat tanggal lahir : Kendal, 5 Agustus 1965 

Usia         : 46 Tahun 

Pendidikan        : S1 

Agama         : Islam 

Hari/tanggal/pukul     : Rabu/20 Juli 2011/pukul 09:00 WIB 

Tempat         : Rumah Pak Rahmat 

A. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Sunan Kuning 

1. Sudah berapa lama anda menetap disini? 

Jawab : Sudah 5 tahun, sejak tahun 2006 mas 
2. Apakah anda senang tinggal disini?mengapa? 

Jawab : Senang ngga senang dibikin senang , ya karena kita 

sudah terbiasa dengan suasana disini. 
3. Apakah ada keinginan untuk pindah dari lingkungan anda saat 

ini? 

Jawab : Ya pasti itu mas, soalnya ada anak-anak, semua orang 
tinggal di kawasan ini, pasti semuanya menginginkan 

untuk pindah. 
4. Menurut anda, apakah tingkah laku PSK itu baik atau kurang 

baik terhadap warga masyarakat? 

Jawab : Kalau semuanya cendrung baik, mereka nurut dan 
patuh dengan norma-norma yang ada disini. 
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5. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang ada di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Baik mas, kita hidup bersama-sama disini, saling 
menghormati dan menghargai  antar sesama. 

6. Bagaimana tanggapan anda tentang PSK? 

Jawab : PSK disini biasa dipanggil dengan sebutan dengan 
sebutan anak asuh, jadi menurut saya anak asuh 

adalah orang yang bekerja karena keterpaksaan dank 
arena faktor ekonomi dalam keluarganya. 

7. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Ngga pernah mas. 

8. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

PSK? 

Jawab : Yah kita menghormati mereka dan menghargai 

pekerjaan mereka, karena mereka seperti itu 
mungkin karena keterpaksaan, yah kita harus 

menghormati mereka aja mas. 
B. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Mucikari/Germo di 

Sunan Kuning 

1. Apa yang anda ketahui tentang germo atau mucikari? 

Jawab : Kalau sebelum tahun 2006 germo atau mucikari disini 
biasa disebut pengasuh, dia itu adalah orang yang 

mengelola wisma disitu, di wisma itu biasanya ada 
tempat karaoke, mba-mba PSK nya, trus ada PK 

atau pemandu karaoke dan operator karaoke. 
2. Apakah anda pernah berkomunikasi dengan salah satu germo 

atau mucikari? 

Jawab : Pernah mas, ya karena komunikasi itu kan penting 
mas, apalagi dalam lingkungan masyarakat. 

3. Apakah anda menerima kehadiran mereka?alasanya? 

Jawab : Ya menerima mas, walaupun mungkin diantara 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya kurang 
menerima kehadiran mereka, yah kita saling 

menghargai dan saling menguntungkan aja mas. 
4. Apakah anda pernah berselisih dengan germo atau mucikari? 

Jawab : Selama saya tinggal disini, saya ngga pernah 

berselisih dengan mereka. 
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5. Bagaimana cara anda agar tidak berselisih dengan germo atau 

mucikari? 

Jawab : Ya kita saling menghormati aja mas, kita hidup di 
masyarakat tidak mungkin kita hidup sendiri, kita jelas 

membutuhkan orang lain. 
C. Dampak Negatif dan Dampak Positif Adanya PSK bagi 

Masyarakat  

1. Apakah anda sudah punya anak?berapa? 

Jawab : Saya baru punya anak 2 mas. 
2. Bagaimana pendidikan anak anda?dan apa harapan anda 

tentang pendidikan anak anda? 

Jawab : Ya allhamdulilah mas, yang pertama sekarang sudah 
kelas 3 SMP dan yang kedua masih duduk di bangku 

SD, harapan saya semoga pendidikan anak saya 
lancar dan mereka bisa sukses. 

3. Bagaiaman pola asuh yang anda terapkan kepada anak anda? 

Jawab : Ya dimana-mana mesti semua orang tua menginginkan 

anaknya tumbuh menjadi orang yang baik. 
4. Bagaimana dampak negatif  dan dampak positif yang anda 

terima dengan adanya PSK di lingkungan anda? 

Jawab : Kalau untuk dampak negatifnya disitu mungkin bisa 
menjadi tempat penyebaran penyakit seksual, terus 

dampak yang kedua dapat meracuni generasi muda 
yang ada di SK baik yang diluar ataupun didalam, 

sedangkan  untuk dampak positifnya bisa membuka 
usaha kecil-kecil an, yah seperti saya ini lah mas, 

bisa membuka konter juga. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



174 
 

 

 

    MASYARAKAT 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama        : Pak Mardi 

Alamat        : Semarang 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 4 Juli 1958 

Usia       : 53 Tahun 

Pendidikan      : SMA 

Agama       : Islam 

Hari/tanggal/pukul     : Jum’at/22 Juli 2010/Pukul 14.00 WIB 

Tempat       : Rumah Pak Mardi 

D. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Sunan Kuning 

9. Sudah berapa lama anda menetap disini? 

Jawab : Sudah lama mas, kebetulan saya asli dari sini. 

10. Apakah anda senang tinggal disini?mengapa? 

Jawab : Ya senang mas, ya disini lingkungannya enak, 
komunikasi antar tetangga berjalan baik. 

11. Apakah ada keinginan untuk pindah dari lingkungan anda saat 

ini? 

Jawab : Owh ngga mas, soalnya kita sudah terbiasa di 

lingkungan ini. 
12. Menurut anda, apakah tingkah laku PSK itu baik atau kurang 

baik terhadap warga masyarakat? 

Jawab : Ya mungkin ada satu atau dua dari masyarakat yang 
menganggap para PSK itu berprilaku kurang baik, ya 

kalau menurut saya mereka sudah cukup baik. 
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13. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang ada di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Baik ngga ada masalah sama sekali. 
14. Bagaimana tanggapan anda tentang PSK? 

Jawab : Kalau meurut saya PSK adalah Wanita Pekerja Seks 

Komersial, mereka bekerja dengan mengharap 
bayaran dari tamunya atau laki-laki. 

15. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Ngga pernah ik mas, kita disini saling menghormati 

dan menghargai, serta kita mengerti profesi yang 
mereka kerjakan. 

 
16. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

PSK? 

Jawab : Ya kita saling menghormati aja mas, wong mereka 
juga manusia,  buat apa kita berselisih. 

E. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Mucikari/Germo di 

Sunan Kuning 

6. Apa yang anda ketahui tentang germo atau mucikari? 

Jawab : Germo atau Mucikari adalah orang yang 

mempekerjakan para PSK, itu kalau menurut 
pendapat aku mas. 

7. Apakah anda pernah berkomunikasi dengan salah satu germo 

atau mucikari? 

Jawab : Ya pernah, ya misalnya pas ada pertemuan-pertemuan 

RT di kelurahan biasanya kita ngumpul di balai 
kelurahan, ya komunikasi kita berjalan baik mas. 

8. Apakah anda menerima kehadiran mereka?alasanya? 

Jawab : Untuk menerima atau tidak, masyarakat disini sudah 

menerima mereka mas. 
9. Apakah anda pernah berselisih dengan germo atau mucikari? 

Jawab : allhamdulilah saya ngga pernah berselisih mas. 

10. Bagaimana cara anda agar tidak berselisih dengan germo atau 

mucikari? 

Jawab : Ya kita harus menghormati mereka dan kita juga 

harus mengerti pekerjaan yang mereka lakukan. 
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F. Dampak Negatif dan Dampak Positif Adanya PSK bagi 

Masyarakat  

5. Apakah anda sudah punya anak?berapa? 

Jawab : Sudah mas, saya sekarang sudah punya 3 orang anak. 
6. Bagaimana pendidikan anak anda?dan apa harapan anda 

tentang pendidikan anak anda? 

Jawab : Allhamdulilah untuk pendidikan anak saya baik dan 
lancar, kemarin yang pertama baru selesai wisuda di 

undip, diambil tata kota mas dan yang kedua lagi 
kuliah di AKBID widya husada di krapyak mas, ya 

sekarang baru semester 4, dan yang ketiga baru kelas 
2 SMP, yang saya harpakan yah semoga anak-anak 

saya nantinya menjadi anak-anak yang sholeh, 
berbaki pada orang tua. 

7. Bagaiaman pola asuh yang anda terapkan kepada anak anda? 

Jawab : Yah saya sebagai bapaknya selalu menasehati anak-

anak saya, mereka dikasih tau, bahwa kita tinggal di 
lingkungan yang seperti ini, mereka harus 

mencontoh perbuatan yang baik dan hati-hati dalam 
bergaul. 

8. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif  yang anda 

terima dengan adanya PSK di lingkungan anda? 

Jawab : Kalau untuk masalah dampak negatifnya jelas dapat 

meracuni generasi muda yang ada di sekitarnya, itu 
pasti mas tapi untungnya anak saya tidak terbawa, 

untuk masalah dampak positifnya bagi masyarakat ada 
yang membuka usaha baru, misalnya ada yang 

membuka usaha warung makan, usaha jual bensin 
eceran, dan masih banyak lagi mas. 
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 MASYARAKAT 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama       : Mas Ibad 

Alamat       : Semarang 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 23 Januari 1969  

Usia       : 42 Tahun 

Pendidikan      : SMA 

Agama       : Islam 

Hari/tanggal/pukul     : Kamis/28 Juli 2011/Pukul 08.00 WIB 

Tempat       : Rumah Mas Ibad 

G. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Sunan Kuning 

17. Sudah berapa lama anda menetap disini? 

Jawab : sejak dari kecil, kebetulan orang tua saya asli sini mas 

18. Apakah anda senang tinggal disini?mengapa? 

Jawab : Yah seneng mas, ya karena disini merupakan tempat 
halaman bermain saya, itu dulu mas, sekarang udah 

beda, dulu SK tidak serame seperti sekrang mas, pas 
dulu SK masih sepi. 

19. Apakah ada keinginan untuk pindah dari lingkungan anda saat 

ini? 

Jawab : Ngga mas, saya sudah terbiasa dengan lingkungan  
sini, ya sudah menyatulah dengan masyarakat disini. 

20. Menurut anda, apakah tingkah laku PSK itu baik atau kurang 

baik terhadap warga masyarakat? 

Jawab : Yah menurut saya baik mas. 

21. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang ada di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Baik, kadang mereka selalu menyapa saya kalau saya 

lagi pas duduk di depan rumah. 
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22. Bagaimana tanggapan anda tentang PSK? 

Jawab : Tanggapan saya tentang PSK, PSK ya kalau menurut 

saya, wanita yang bekerja karena mereka 
kekurangan ekonomi dalam keluarganya. 

23. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Selama ini tidak pernah mas. 

24. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

PSK? 

Jawab : Ya diantara kita saling menghormati, saling 

membantu, dan salin menghargai antar sesama. 
H. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Mucikari/Germo di 

Sunan Kuning 

11. Apa yang anda ketahui tentang germo atau mucikari? 

Jawab : Mucikari atau Germo adalah orang yang mengurusi 
para PSK serta mendidik PSK, supaya PSK tersebut 

menjadi orang yang normal. 
12. Apakah anda pernah berkomunikasi dengan salah satu germo 

atau mucikari? 

Jawab : Ya pernah mas. 
13. Apakah anda menerima kehadiran mereka?alasanya? 

Jawab : Berhubung saya sudah lama, yah saya menerima aja 
mas, yah mungkin hanya itu yang bisa mereka 

kerjakan. 
14. Apakah anda pernah berselisih dengan germo atau mucikari? 

Jawab : Ngga pernah mas. 

15. Bagaimana cara anda agar tidak berselisih dengan germo atau 

mucikari? 

Jawab : Ya kita harus saling menghormati dan kita harus 

mengerti pekerjaan mereka.  
I. Dampak Negatif dan Dampak Positif Adanya PSK bagi 

Masyarakat  

9. Apakah anda sudah punya anak?berapa? 

Jawab : Sudah mas, saya sudah punya 2 anak. 

10. Bagaimana pendidikan anak anda?dan apa harapan anda 

tentang pendidikan anak anda? 

Jawab : Pendidikan anak saya allhamdulilah baik dan lancar, 

ya semoga anak saya bisa menjadi anak yang shaleh. 
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11. Bagaiaman pola asuh yang anda terapkan kepada anak anda? 

Jawab : Pola asuh yang saya terapkan pada anak saya, ya 
selalu tanamkan nilai-nilai yang baik dan moral yang 

baik pada kedua anak saya. 
12. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif  yang anda 

terima dengan adanya PSK di lingkungan anda? 

Jawab : Untuk masalah dampak negatif kalau menurut saya 
yang paling utama yah, meracuni generasi muda-mudi 

yang ada disekitar sini, sedangkan dampak positifnya 
yang tadi saya katakan mas, perekonomian 

masyarakat terbantu. 
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      MASYARAKAT 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama          : Supriyanto 

Alamat          : Blora 

Tempat tanggal lahir : Blora, 8 Agustus 1972 

Usia          : 39 Tahun 

Pendidikan         : S1 

Agama          : Islam 

Hari/tanggal/pukul     : Kamis/28 Juli 2011/Pukul 13.00 WIB 

Tempat           : Rumah Pak Supriyanto 

J. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Sunan Kuning 

25. Sudah berapa lama anda menetap disini? 

Jawab : Sejak tahun 2000 mas, ya udah 11 tahun, kebetulan 

saya nikah sama orang sini. 
26. Apakah anda senang tinggal disini?mengapa? 

Jawab : Senang, ya karena istri saya berasal dari sini mas. 

27. Apakah ada keinginan untuk pindah dari lingkungan anda saat 

ini? 

Jawab : Ya kalau saya pribadi, saya pengin nya pindah mas, 

taoi saya disini lagi ikut sama istri dulu. 
28. Menurut anda, apakah tingkah laku PSK itu baik atau kurang 

baik terhadap warga masyarakat? 

Jawab : Ya ada yang baik ada juga yang kurang baik, 
tergantung masing-masing PSK nya mas. 

29. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang ada di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Baik, ngga ada masalah. 
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30. Bagaimana tanggapan anda tentang PSK? 

Jawab : PSK itu ya Pekerja Seks Komersial, mereka adalah 

seorang wanita yang bekerja secara maksiat dan 
pekerjaanya diharamkan oleh agama. 

31. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Ngga pernah. 

32. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

PSK? 

Jawab : Ya kita harus menghormati, dan menghargai mereka, 

karena mereka juga termasuk dalam warga 
masyarakat kelurahan kalibanteng kulon. 

K. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Mucikari/Germo di 

Sunan Kuning 

16. Apa yang anda ketahui tentang germo atau mucikari? 

Jawab : Setau saya Germo atau Mucikari itu adalah orang 

yang bekerja membina, mengurus, serta memberi 
tempat buat para PSK untuk bekerja. 

17. Apakah anda pernah berkomunikasi dengan salah satu germo 

atau mucikari? 

Jawab : Pernah mas. 
18. Apakah anda menerima kehadiran mereka?alasanya? 

Jawab : Menerima mas, ya karena mereka bekerja dan mereka 

disini pun tidak hanya bekerja mengurusi para PSK. 
19. Apakah anda pernah berselisih dengan germo atau mucikari? 

Jawab : Ngga pernah mas. 
20. Bagaimana cara anda agar tidak berselisih dengan germo atau 

mucikari? 

Jawab : Ya kita saling menghormati aja mas, mereka 
menghormati kita, kita pun menghormati mereka. 

L. Dampak Negatif dan Dampak Positif Adanya PSK bagi 

Masyarakat  

13. Apakah anda sudah punya anak?berapa? 

Jawab : Sudah mas, 1 mas. 

14. Bagaimana pendidikan anak anda?dan apa harapan anda 

tentang pendidikan anak anda? 

Jawab: Pendidikan anak saya baik dan lancar, yah semoga ia 
bisa jadi orang yang berbakti pada orang tuanya. 

 
15. Bagaiaman pola asuh yang anda terapkan kepada anak anda? 
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Jawab : Mengenai pola asuh, saya selalu menjaga dan 

memperhatikan stiap perkembangan anak, karena 
apa mas? Ya karena disini tempat yang seharusnya 

bukan untuk anak-anak bermain, karena lingkungan 
disini kuarang baik lah mas. 

16. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif  yang anda 

terima dengan adanya PSK di lingkungan anda? 

Jawab : Dampak negatifnya ya meracuni generasi muda, sering 

timbul perkelahian akibat dari mabuk-mabukan, 
mungkin juga tempat penyebaran narkoba. 
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 MASYARAKAT 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama       : Budi  

Alamat        : Semarang 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 19 April 1962 

Usia       : 49 

Pendidikan      : SMA 

Agama       : Islam 

Hari/tanggal/pukul     : Sabtu/30 Juli 2011/Pukul 10.00 WIB 

Tempat       : Rumah Pak Budi 

M. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Sunan Kuning 

33. Sudah berapa lama anda menetap disini? 

Jawab : Wah saya asli sini mas, ya udah lama mas. 

34. Apakah anda senang tinggal disini?mengapa? 

Jawab : Yo seneng ngga seneng dibuat seneng aja mas, 
walaupun disini dianggap oleh orang-orang sebagai 

tempat yang kurang baik atau lingkungan yang 
kurang baik. 

35. Apakah ada keinginan untuk pindah dari lingkungan anda saat 

ini? 

Jawab : Ngga mas. 
36. Menurut anda, apakah tingkah laku PSK itu baik atau kurang 

baik terhadap warga masyarakat? 

 Jawab : Selama ini dan selama saya tinggal disini tinggak laku 
mereka sudah cukup baik, misalnya saja kalau 

mereka keluar Resos mereka harus memakai pakaian 
yang sopan. 

37. Bagaimana hubungan anda dengan PSK yang ada di Sunan 

Kuning? 

Jawab : Baik. 
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38. Bagaimana tanggapan anda tentang PSK? 

Jawab : PSK adalah Wanita Pekerja Seks Komersial dan 

mereka berada di Resos untuk diperbaiki guna 
menjadi orang yang baik 

39. Apakah anda pernah berselisih dengan PSK? 

Jawab : Ngga pernah 

40. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

PSK? 

 Jawab : Ya antara saya dengan PSK tidak ada masalah, tidak 

ada konflik, kami saling menghormati dan 
menghargai, saya mengerti dan menghargai 

pekerjaan yang mereka lakukan begitu pun mereka, 
mereka menghormati saja sebagai masyarakat yang 

ada disini. 
N. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Mucikari/Germo di 

Sunan Kuning 

21. Apa yang anda ketahui tentang germo atau mucikari? 

Jawab : Germo yo orang yang bekerja mengurusi mba-mba 
PSK yang ada di SK di dalam Wismanya masing-

masing. 
22. Apakah anda pernah berkomunikasi dengan salah satu germo 

atau mucikari? 

Jawab : Jarang mas, paling kalau pas ketemu dan papas an di 

jalan. 
23. Apakah anda menerima kehadiran mereka?alasanya? 

Jawab : Ya menerima mas, karena kalau menurut saya dengan 

kehadiran Germo atau istilah halusnya Pengasuh, 
masyarakat pun diuntungkan karena ada diantara 

mba-mba PSK yang tinggal di wisma, mereka kos di 
rumah-rumah masyarakat sekitar, yah saling 

menguntungkan mas. 
24. Apakah anda pernah berselisih dengan germo atau mucikari? 

Jawab : Ngga pernah mas. 
25. Bagaimana cara anda agar tidak berselisih dengan germo atau 

mucikari? 

 Jawab : Ya kita harus menghormati mereka, karena mereka 
sudah diterima disini yo kita juga harus hargai 

profesi mereka. 
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O. Dampak Negatif dan Dampak Positif Adanya PSK bagi 

Masyarakat  

17. Apakah anda sudah punya anak?berapa? 

Jawab : Sudah mas, 2 mas. 
18. Bagaimana pendidikan anak anda?dan apa harapan anda 

tentang pendidikan anak anda? 

 Jawab : Ya lancar yang laki-laki sedang kuliah di STIKU 
BANK sekarang baru semester 2 dan adiknya 

perempuan masih SMA kelas 1, ya saya harapakan 
mereka menjadi orang yang berpendidikan memiliki 

budi pekerti dan ahlak yang baik. 
19. Bagaiaman pola asuh yang anda terapkan kepada anak anda? 

 Jawab : Ya mereka harus rajin belajar, mereka harus bisa 
mengerti dan tahu bahwa mereka tinggal 

dilingkungan seperti apa, mereka harus bisa 
mencontoh mana yang baik buat mereka. 

20. Bagaimana dampak negatif  dan dampak positif yang anda 

terima dengan adanya PSK di lingkungan anda? 

Jawab : Dampak negatif dan dampak positif yah yang saya 

katakana tadi mas, mungkin untuk dampak 
negatifnya, disitu berpotensi sebagai tempat 

penyebaran penyakit, rawan perkelahian dan 
pencurian, bahkan sampai rawan pembunuhan, 

sedangkan untuk dampak positifnya ya ekonomi 
warga masyarakat sekitar terbantu, misalnya mereka 

ada yang membuka warung-warung makan dan ada 
juga yang membuka toko-toko kecil. 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

   (PSK) 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

No Fokus Sub Fokus Indikator Item/Daftar 
Pertanyaan 

1.  Interaksi Sosial 

Pekerja Seks 

Komersial (PSK) 

dengan 

Masyarakat  

3. Interaksi Sosial 

PSK dengan 

Masyarakat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Bentuk-bentuk 

Dasar Interaksi 

Sosial dalam 

Masyarakat 

(Imitasi, 

Sugesti, dan 

Simpati) 

2. Syarat-syarat 

Terjadinya 

Interaksi Sosial 

(Kontak Sosial 

dan Komunikasi 

Sosial) 

3. Proses-proses 

Interaksi Sosial 

di Masyarakat 

(Kerjasama, 

Akomodasi, 

Asimilasi, dan 

Persaingan) 

 

 

 

 
 

3, 4, 6 
 

 
 

 
 
 

 
 

     9, 10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     5, 7, 8 
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4. Interaksi 

Sosial sesama 

PSK  

 
 

 
 

 
 

5. Interaksi 

Sosial PSK 

dengan 

Mucikari/Ger

mo 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Mengenai 

Bentuk-bentuk 

Interaksi Sosial 

(Kerja Sama, 

Konflik, 

Partisipasi, 

Empati, dan 

Persaingan) 

2.  Bagaimana cara 

mempekerjakan 

PSK 

 

3. Bentuk-bentuk 

Interaksi Sosial 

antara PSK 

dengan 

Mucikari/Germo 

(Kerja Sama, 

Konflik, 

Partisipasi, 

Empati, dan 

Persaingan) 

 

 

 

 

 

 
 

     1 - 17 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       1, 2, 3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 4, 5, 6, 7, 8 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

(PSK) 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Indri 

Alamat    : Wonogiri 

Tempat tanggal lahir  : Wonogiri, 20 Mei 1983 

Usia   : 28 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul : Kamis/14 Juli 2011/10.00 WIB 

Tempat   : Wisma Barbie House 

A. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Argorejo Sunan 

Kuning 

1. Mengapa anda menjadi PSK? 

Jawab : Yah karena terpaksa mas, kalau ngga kerja kaya gini 

kerja apa lagi mas, sudah terlanjur mas. 
2. Apakah suka duka yang anda rasakan selama menjalani 

pekerjaan ini? 

Jawab : Sukanya ya kalau kita banyak tamu mas, kalau 

dukanya sih kalau ada tamu yang ngga sopan, trus 
kadang ada yang mabuk dan akhirnya buat resh mas. 

3. Apakah anda menyesal dengan pekerjaan ini? 

Jawab : Menyesal mas, tapi yah bagaimana lagi mas, wong 
adanya pekerjaan ini, dijalani aja lah mas. 
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4. Apakah anda merasa kesulitan bergaul dengan mereka? 

Jawab : Ngga mas, saya merasa sudah terbiasa hidup 

dilingkungan ini, kita disini saling menghormati, kita 
menghormati mereka dan mereka pun akan 

menghormati kita. 
5. Apakah anda pernah ikut pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat di sekitar? 

Jawab : Pernah mas, kegiatannya yah seperti misalnya 
masyarakat disini ngadain acara keagamaan. 

6. Apakah anda nyaman tinggal di resosialisasi ini?mengapa? 

Jawab : Yah nyaman ngga nyaman dibikin nyaman aja mas, 
karena disini saya sudah terbiasa dengan kehidupan 

disini dan masyarakat disini. 
7. Apakah anda pernah berselisih dengan masyarakt sekitar? 

Jawab : Selama saya tinggal disini ngga pernah mas. 

8. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Yah kita saling menghormati aja mas, saling 

menghargai, saling membantu karena kita ngga 
mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 

9. Menurut anda, apakah semua warga masyarakat disini 

menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yah yang sulit dan saya rasakan mungkin mereka 

menerima kehadiran saya disini walaupun mungkin 

ada satu atau dua orang yang tidak bisa menerima 

kehadiran kami para PSK disini. 

10. Bagaimana sikap anda dengan prilaku warga yang tidak suka 

atau tidak bisa menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yah biasa aja mas, kalau mereka ngga bisa menerima 

kita, kita cuek aja mas. 
B. Interaksi Sosial sesama PSK di Sunan Kuning Kota Semarang 

A. Kerjasama 

1. Kegiatan apa yang anda lakukan ketika tidak melayani 

pelanggan atau tamu? 

Jawab : Ngga ada mas, ya paling ikut kegiatan yang 
diadakan oleh resos setiap hari senin, selasa 

dan kamis. 
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2. Apakah anda sering bergaul dengan masyarakat 

sekitar?bergaulnya seperti apa? 

Jawab : Yah kadang-kadang mas, paling cuma 
ngumpul-ngumpul. 

3. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik-baik aja mas, ngga ada masalah. 
4. Menurut anda, bagaimana karakter masyarakat sekitar? 

  Jawab : Baik mas, mereka menghormati kita, mereka 

mengerti profesi  kita seperti ini. 
5. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang pernah 

dilaksanakan oleh masyarakat? 

        Jawab : Pernah mas. 

6. Apa yang anda peroleh setelah anda mengikuti 

kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar? 

          Jawab : Yah, nambah pengetahuan aja mas trus biar 
lebih dekat juga dengan masyarakat. 

B. Persaingan 

1. Bagaimana cara anda menarik kaum lelaki supaya 

tertarik dengan anda? 

       Jawab : Ya untuk yang pertama mungkin penampilan 

harus seksi mas, biar lelaki tertarik sama kita, 
murah senyum dan pintar menggoda mungkin 
itu kalau menurut aku mas. 

2. Apakah anda pernah bersaing dengan teman anda dalam 

menggaet kaum lelaki? 

Jawab : Ya pernah mas, tapi disini bersingnya secara 

sehat, misalnya saya habis dapat tamu, trus ko 
teme saya belum dapat tamu, ya kita beri dia 

nasihat supaya pinter menggoda laki-laki lah 
mas. 

 
3. Kalau pernah apa yang anda lakukan terhadap teman 

anda? 

Jawab : Yah itu tadi mas, kita beri nasihat dia, bahwa 
disini kita bersaing secara sehat, yang lebih 

cantik dan pinter menggoda berarti dia yang 
paling banyak pelanggan. 
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4. Apakah anda pernah berselisih dengan teman anda? 

Jawab : Ngga pernah mas, wong disini kita saling 

membantu dan menghargai, jadi aku ngga 
pernah berselisih dengan temen aku. 

C. Partisipasi 

1. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Resosialisasi ataupun pihak 

kelurahan? 

Jawab : Kalau untuk pihak Resos, aku sering ikut 
kegiatan 1 minggu 3 kali mas, kalau untuk 

kelurahan biasanya ngga tentu mas, tapi aku 
sering ikut, kegiatanya yah semacam 

pelatihan-pelatihan, penyuluhan kesehatan, 
dan kegiatan olahraga pagi. 

2. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? 

Jawab :Ya kaya semacam kegiatan penyuntikan 
kekebalan, kegiatan penyuntikan tentang 

kesehatan, trus biasanyaada kegiatan rohani, 
kaya semacam ceramah dari pak kiyai gitu 

mas. 
3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Pengin ikut aja mas, wong itu kan manfaate 

buat kita sendiri. 
4. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah anda 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Nambah pengetahuan mas. 
 

D. Empati 

1. Apakah pernah teman satu wisma anda mengalami 

kesulitan dalam menarik lawan jenis?kalau pernah, apa 

yang anda lakukan terhadap teman anda? 

Jawab : Dulu ada mas, itu anak purwodadi, yah kita 
sebagai temen satu wisma nya kita 

menasehatinya bahwa kamu tuh kurang 
menarik, kita disini terbuka mas kalu jelek yah 

kita ngomong jelek, kalau cantik yah kita 
ngomong cantik. 
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2. Menurut anda, apakah hidup tolong menolong itu 

penting?alasannya? 

Jawab : Penting banget mas, yah kita hidup 
dimasyarakat ngga mungkin dong kita hidup 

sendiri, jelas kita membutuhkan bantuan orang 
lain. 

3. Apabila ada teman anda yang sakit, apa yang anda 

lakukan? 

Jawab : Yah kita bawa ke puskesmas kalau ngga kita 

berobatkan ke GRIYA ASA. 
C. Interaksi Sosial PSK dengan Mucikari di Sunan Kuning Kota 

Semarang 

1. Dari jam berapa biasanya anda mulai bekerja? 

Jawab : Ngga tentu mas, biasanya jam 11.00 kalau ngga jam 1 

siang. 
2. Dalam satu hari, ada berapa pelanggan yang anda layani? 

Jawab : Kalau lagi laris nyampe 7 mas,ya paling rata-rata 4 

atau 5 orang mas. 
3. Berapa tarif yang anda pasang buat satu orang laki-laki? 

Jawab : Kalau itu tergantung penampilan mba-mbae disini 

mas, kalau cantik ya harganya lumayan tinggi, kalau 
saya 350 ribu mas, untuk satu kali main. 

4. Berapakah pendapatan anda sehari dan rincian pembagian 

dengan mami atau pemilik kamar? 

Jawab : Yah tergantung pelanggan mas, kalau sehari melayani 

4 orang yah mungkin sehari satu juta lebih mas, 
kalaununtuk pembagian dengan mami, setiap kita 

melakukan transaksi, saya suka ngasih 100 ribu ke 
mami. 

5. Bagaiaman hubungan anda dengan pemilik wisma? 

Jawab : Baik-baik aja mas. 
6. Apakah anda pernah berselisih dengan pemilik wisma? 

Jawab : Ngga pernah mas, wong disini kita kaya anak sama 

orang tua. 
7. Bagaiman perlakuan mucikari/germo terhadap anda? 

Jawab : Baik juga mas, mereka ngga beda-bedain, ini yang 

cantik, ini uang jelek, pokoknya semuanya baik lah, 
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sehingga aku sendiri merasa nyaman tinggal disini 

mas. 
8. Bagaiman perlakuan mucikari/germo, apabila ada teman anda 

yang sakit? 

Jawab : Baik mas, mereka ikut membantu dan menolong anak 
asuhnya. 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Erna 

Alamat    : Batang 

Tempat tanggal lahir  : Batang, 3 April 1986 

Usia   : 25 Tahun 

Pendidikan  : SMP 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul : Senin/18 Juli 2011/11.00 WIB 

Tempat   : Resosialisasi Argorejo Sunan Kuing 

D. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Argorejo Sunan 

Kuning 

11. Mengapa anda menjadi PSK? 

Jawab : Awalnya dulu saya diajak temen saya mas, katanya 
saya suruh bekerja di cafe tapi setelah saya kesini, eh 

malah kerja seperti ini. 
12. Apakah suka duka yang anda rasakan selama menjalani 

pekerjaan ini? 

Jawab : Kalau sukanya yah kalau kita dapet tamu yang baik, 
sopan dan pengertian sama kita mas, kalau dukanya 

yah males kalau dapet tamu yang kurang sopan dan 
kaya nya tuh mereka memandang kita remeh mas. 

13. Apakah anda menyesal dengan pekerjaan ini? 

Jawab : Kadang menyesal mas, tapi dijalani aja lah mas. 
14. Apakah anda merasa kesulitan bergaul dengan mereka? 

Jawab : Ngga ik, karena selama kita masih menghormati orang 

itu, kita pasti dihormati. 
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15. Apakah anda pernah ikut pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat di sekitar? 

Jawab : Kalau selama saya disini sebenarnya ada, yah kaya 

semacam kegiatan rohani, tapi jarang ikut mas. 
16. Apakah anda nyaman tinggal di resosialisasi ini?mengapa? 

Jawab : Nyaman, yah pokoknya disini sudah kaya lingkungan 

sendiri, sudah ngga asing lagi mas. 
17. Apakah anda pernah berselisih dengan masyarakt sekitar? 

Jawab : Soal berselisih tergantung diri kita sendiri yah mas, 

kalau saya pribadi tidak pernah mas  
18. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Yah kita harus bisa mengontrol emosi aja mas, saling 
menghormati mas. 

19. Menurut anda, apakah semua warga masyarakat disini 

menerima kehadiran anda? 

Jawab :Yah sebagian ada yang menerima, mungkin juga 

sebagian tidak bisa menerima kehadiran kami, itu 
udah pasti mas. 

20. Bagaimana sikap anda dengan prilaku warga yang tidak suka 

atau tidak bisa menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yah kita tanggapi dengan santei aja mas. 
E. Interaksi Sosial sesama PSK di Sunan Kuning Kota Semarang 

E. Kerjasama 

7. Kegiatan apa yang anda lakukan ketika tidak melayani 

pelanggan atau tamu? 

Jawab : Biasanya aku ngumpul sama temen, kadang 
yah jalan-jalan muter Resos, kalau ngga yah 

ngruumpi sama temen-temen. 
8. Apakah anda sering bergaul dengan masyarakat 

sekitar?bergaulnya seperti apa? 

Jawab : Kalau untuk masalah bergaul di masyarakat 
sekitar saya pribadi jarang, karena disini 

Cuma bekerja dan cari uang, ada pun saya 
bergaul itupun kalau saya ada perlu sama 

mereka. 
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9. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik mas. 

10. Menurut anda, bagaimana karakter masyarakat sekitar? 

Jawab :Gini yah, kadang ada yang mencemooh kita, 
kadang ada yang menghargai kita. 

11. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang pernah 

dilaksanakan oleh masyarakat? 

Jawab : Pernah mas. 

12. Apa yang anda peroleh setelah anda mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh masyarakat sekitar? 

Jawab : Yah nambah pengetahuan aja mas, trus biar 

kita juga lebih dekat dengan masyarakat. 
F. Persaingan 

1. Bagaimana cara anda menarik kaum lelaki supaya 

tertarik dengan anda? 

Jawab : Kalau menurut saya sih penampilan harus seksi 

mas. 
2. Apakah anda pernah bersaing dengan teman anda dalam 

menggaet kaum lelaki? 

Jawab : Kalau saya pribadi tidak pernah mas, kalau 

ada persaingan kita bersaing secara sehat 
mas. 

3. Kalau pernah apa yang anda lakukan terhadap teman 

anda? 

Jawab : Kalau saya mending mundur aja mas, saya 
lebih baik menghindari perselisihan dengan 

temen saya. 
4. Apakah anda pernah berselisih dengan teman anda? 

Jawab : Pernah mas, itu pasti mas, yah biasanya 

berselisih dalam perbedaan pendapat. 
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G. Partisipasi 

1. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Resosialisasi ataupun pihak 

kelurahan? 

Jawab : Kalau dari Resos itu sering mas, sedangkan 
dari pihak kelurahan juga biasanya aku sering 

ikut kegiatan olahraga pagi.  
2. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? 

Jawab : Yah nek di Resos setiap minggu diadakan 
kegiatan screening dan VCT trus kadang ada 

juga kegiatan penyuluhan-penyuluhan, kadang 
ada kegiatan rohani, kalau untuk kelurahan 

biasanya ada olahraga pagi, trus ada juga 
pelatihan-pelatihan, kaya pelatihan salon dan 

menjahit. 
3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Cari pengalaman dan pengetahuan aja mas. 

4. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah anda 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Yah kalau kita mengikuti kegiatan penyuluhan 

penyakit seksual, jadi kita bisa tau, owh 
ternyata cara penularan dan pencegahanya 

tuh seperti ini. 
H. Empati 

1. Apakah pernah teman satu wisma anda mengalami 

kesulitan dalam menarik lawan jenis?kalau pernah, apa 

yang anda lakukan terhadap teman anda? 

Jawab :Pernah mas, ya dulu aku pernah beri nasihat 

dia, supaya berpenampilan yang lebih baik dan 
seksi trus pinter menggoda laki-laki mas. 

2. Menurut anda, apakah hidup tolong menolong itu 

penting?alasannya? 

Jawab : Penting mas, ya alasanya kita hidup 

dimasyarakat, tidak mungkin kita hidup sendiri 
jelas kita membutuhkan bantuan orang lain. 

3. Apabila ada teman anda yang sakit, apa yang anda 

lakukan? 

Jawab : Kalau saya pribadi misalnya ada temen yang 
sakit, yah mengantarnya berobat ke puskesmas 

atau GRIYA ASA. 
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F. Interaksi Sosial PSK dengan Mucikari di Sunan Kuning Kota 

Semarang 

9. Dari jam berapa biasanya anda mulai bekerja? 

Jawab : Kalau aku ngga pasti mas, biasanya jam 11 aku udah 

nongkrong di depan wisma. 
10. Dalam satu hari, ada berapa pelanggan yang anda layani? 

Jawab : Ngga pasti juga sih mas, kadang 3 tamu kadang 4 

tamu. 
11. Berapa tarif yang anda pasang buat satu orang laki-laki? 

Jawab : Kalau aku 200.000 ribu mas. 

12. Berapakah pendapatan anda sehari dan rincian pembagian 

dengan mami atau pemilik kamar? 

Jawab :Kalau sehari kadang 600.000 ribu kadang 400.000 ribu 

kalau untuk pembagian dengan mami biasanya disini 
perbulan mas, yang tinggal di wisma ini nanti iuran, 

yah kaya kita ngontrak rumah aja mas. 
13. Bagaiaman hubungan anda dengan pemilik wisma? 

Jawab : Baik ngga ada masalah. 

14. Apakah anda pernah berselisih dengan pemilik wisma? 

Jawab :Ngga pernah mas, kita saling menghormati yang lebih 

muda harus menghormati orang yang lebih tua dari 
kita. 

15. Bagaiman perlakuan mucikari/germo terhadap anda? 

Jawab : Baik, mereka tidak membedakan antara yang cantik 
dan jelek, kami semua diperlakukan sama. 

16. Bagaiman perlakuan mucikari/germo, apabila ada teman anda 

yang sakit? 

Jawab : Yah mereka ikut membantu mengantar temen yang 

sedang sakit. 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

(PSK) 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Ayu Oktha 

Alamat   : Purwodadi 

Tempat tanggal lahir  : Purwodadi, 30 September 1984 

Usia   : 27 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul : Minggu/24 Juli 2011/14.00 WIB 

Tempat  : Wisma Parahyangan 

G. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Argorejo Sunan 

Kuning 

21. Mengapa anda menjadi PSK? 

Jawab : Terpaksa mas, yah itung-itung bantu ekonomi keluarga 

mas. 

22. Apakah suka duka yang anda rasakan selama menjalani 

pekerjaan ini? 

Jawab : Ya ada, kalau sukanya yah saya senang aja kerja 

disini, kalau dukanya aku belum pernah merasakan. 

23. Apakah anda menyesal dengan pekerjaan ini? 

Jawab : Menyesal sedikit tapi ngga berlebihan. 

24. Apakah anda merasa kesulitan bergaul dengan mereka? 

Jawab : Ngga mas 
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25. Apakah anda pernah ikut pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat di sekitar? 

Jawab : Pernah 

26. Apakah anda nyaman tinggal di resosialisasi ini?mengapa? 

Jawab : Yah nyaman, karena dengan orang-orang Resos udah 

kaya keluarga sendiri lah mas. 

27. Apakah anda pernah berselisih dengan masyarakt sekitar? 

Jawab : Ngga pernah mas 

28. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Ya disini kan kita saling menghormati mas, saling 

membantu antara yang satu dengan yang lain. 

29. Menurut anda, apakah semua warga masyarakat disini 

menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yo ada yang menerima ada yang tidak mas, ya kalau 

itu tergantung kitanya mas, kalau kita baik 

dimasyarakat, pasti dimata mereka kita diperlakukan 

baik pula. 

30. Bagaimana sikap anda dengan prilaku warga yang tidak suka 

atau tidak bisa menerima kehadiran anda? 

Jawab : Ya kita bilang baik-baik, apa kesalahan kita? Apakah 

kita mengganggu mereka? Kenapa mereka tidak suka 

dengan kita? Toh kita disini pun tidak mengganggu 

mereka. 

H. Interaksi Sosial sesama PSK di Sunan Kuning Kota Semarang 

I. Kerjasama 

13. Kegiatan apa yang anda lakukan ketika tidak melayani 

pelanggan atau tamu? 

Jawab : Yah paling nongkrong, ngrumpi sama temen-

temen, kalau ngga yah muter-muter SK sama 

temen-temen. 

14. Apakah anda sering bergaul dengan masyarakat 

sekitar?bergaulnya seperti apa? 

Jawab : Jarang, paling sama temen-temen di Wismalah. 
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15. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik mas. 

16. Menurut anda, bagaimana karakter masyarakat sekitar? 

Jawab : Ya baik, yang penting kan dari kita sendiri 

kalau kita ramah pasti orang itu akan baik 

pula. 

17. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang pernah 

dilaksanakan oleh masyarakat? 

Jawab : Pernah. 

18. Apa yang anda peroleh setelah anda mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh masyarakat sekitar? 

Jawab : Yah dapet pengalaman lah mas, yang tadinya 

kita ngga tau jadi tau, owh ternyata caranya 

tuh seperti ini. 

J. Persaingan 

1. Bagaimana cara anda menarik kaum lelaki supaya 

tertarik dengan anda? 

Jawab : Yah kita harus berpenampilan baik dan seksi 

aja mas. 

2. Apakah anda pernah bersaing dengan teman anda dalam 

menggaet kaum lelaki? 

Jawab : Ya pernah sama satu orang. 

3. Kalau pernah apa yang anda lakukan terhadap teman 

anda? 

Jawab : Yah caranya tuh kita ngga perlu dilihatin sikap 

persaingan sama dia, wong disini bersaing 

secara sehat. 

4. Apakah anda pernah berselisih dengan teman anda? 

Jawab : Pernah mas, ya dalam hal tamu, biasanya kan 

yang sini banyak tamu, ko yang sana ngga 

dapet tamu 
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K. Partisipasi 

1. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Resosialisasi ataupun pihak 

kelurahan? 

Jawab : Kalau pihak Resos aku selalu ikut, tapi untuk 

pihak kelurahan akau jarang ikut mas, 

biasanya sih ada temen-temen yang ngajakin 

ikut. 

2. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? 

Jawab : Kalau untuk Resos, yah kaya suntik kekebalan, 

pemberian kapsul, penyuluhan masalah 

penyakit seksual, kalau dari kelurahan 

biasanya kegiatan olahraga dan pelatihan-

pelatihan, ya kaya pelatihan salon. 

3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Pengen cari pengetahuan sama pengalaman 

aja mas. 

4. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah anda 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Ya dari yang tadinya kita tidak tau menjadi tau, 

misalnya dalam penyuntikan kekebalan, 

macam-macam penyakit seksual, owh ternyata 

penularannya sperti ini dan cara 

pencegahannya seperti ini. 

L. Empati 

1. Apakah pernah teman satu wisma anda mengalami 

kesulitan dalam menarik lawan jenis?kalau pernah, apa 

yang anda lakukan terhadap teman anda? 

Jawab : Ya biasanya itu ada mas, tapi yah kita sebagai 

temen satu wismanya, paling paling kita 

nasehati dia mas, ya kita bantu dalam hal 

penampilan, trus cara dalam menarik laki-laki 

supaya dia tertarik sama kita. 
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2. Menurut anda, apakah hidup tolong menolong itu 

penting?alasannya? 

Jawab : Penting, ya kita kan hidup dalam lingkungan 

masyarakat, tidak mungkin kita hidup sendiri , 

kita hidup berdampingan saling membantu 

antara satu dengan yang lain. 

3. Apabila ada teman anda yang sakit, apa yang anda 

lakukan? 

Jawab : Ya dibawa ke puskesmas terdekat mas. 

I. Interaksi Sosial PSK dengan Mucikari di Sunan Kuning Kota 

Semarang 

17. Dari jam berapa biasanya anda mulai bekerja? 

Jawb : Kalau aku ngga pasti mas, kadang jam 4 udah mulai 

nongkrong di depan wisma. 

18. Dalam satu hari, ada berapa pelanggan yang anda layani? 

Jawab : Yah paling 3 orang mas. 

19. Berapa tarif yang anda pasang buat satu orang laki-laki? 

Jawab : 450.000 ribu mas 

20. Berapakah pendapatan anda sehari dan rincian pembagian 

dengan mami atau pemilik kamar? 

Jawab : Kalau disini kami selalu ngasih uang sama mami 

setiap minggu 100.000 ribu, itu sudah untuk tidur 

listrik sama mandi. 

21. Bagaiaman hubungan anda dengan pemilik wisma? 

Jawab : Baik mas. 

22. Apakah anda pernah berselisih dengan pemilik wisma? 

Jawab : Dulu pernah mas, tapi yah disini kita cuma numpang 

hidup, kita yang masih muda harus hormat pada yang 

lebih tua. 

23. Bagaiman perlakuan mucikari/germo terhadap anda? 

Jawab : Tetep baik ko mas. 
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24. Bagaiman perlakuan mucikari/germo, apabila ada teman anda 

yang sakit? 

Jawab : Yah kita Tanya, kamu sakit apa?kalau ngga yah kita 

bawa ke dokter. 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

(PSK) 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Tata 

Alamat    : Jepara 

Tempat tanggal lahir  : Jepara, 21 Februari 1984 

Usia                : 27 Tahun 

Pendidikan   : SMA 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul              : Selasa/26 Juli 2011/20.30 

WIB 

Tempat   : Wisma Lambada 

J. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Argorejo Sunan 

Kuning 

31. Mengapa anda menjadi PSK? 

Jawab : Yo opo yo, bingung, ya mungkin karena keterpaksaan, 

sehingga saya harus jadi WTS disini mas. 

32. Apakah suka duka yang anda rasakan selama menjalani 

pekerjaan ini? 

Jawab : Yah sukanya kita dapat penghasilan banyak, dukanya 

yah sebaliknya saat kita dapat penghasilan sedikit. 

33. Apakah anda menyesal dengan pekerjaan ini? 

Jawab : Ya menyesal mas, tapi dalam hati kecilku aku pengen 

nyari pekerjaan yang lebih layak dan baik dari 

pekerjaan sekarang. 
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34. Apakah anda merasa kesulitan bergaul dengan mereka? 

Jawab : Kalau bergaul dengan masyarakat, aku ngga merasa 

kesulitan mas. 

35. Apakah anda pernah ikut pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat di sekitar? 

Jawab : Ngga pernah mas. 

36. Apakah anda nyaman tinggal di resosialisasi ini?mengapa? 

Jawab : Yah nyaman mas, yah karena kita disini sudah kaya 

keluarga sendiri, sama Pak Wandi sudah tak anggap 

seprti bapak sendiri, Mas Ari udah tak anggap seperti 

Mas aku sendiri. 

37. Apakah anda pernah berselisih dengan masyarakt sekitar? 

Jawab : Belum pernah mas. 

38. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Yah aku harus ati-ati disini, dan harus mematuhi 

norma-norma yang ada di masyarakat sekitar. 

39. Menurut anda, apakah semua warga masyarakat disini 

menerima kehadiran anda? 

Jawab : Ya kalau menurut aku menerima mas. 

40. Bagaimana sikap anda dengan prilaku warga yang tidak suka 

atau tidak bisa menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yah aku tetap sopan, walaupun dalam hati aku jengkel. 

K. Interaksi Sosial sesama PSK di Sunan Kuning Kota Semarang 

M. Kerjasama 

19. Kegiatan apa yang anda lakukan ketika tidak melayani 

pelanggan atau tamu? 

Jawab : Ya paling nongkrong-nongkrong, ngobrol sama 

temen-temen. 

20. Apakah anda sering bergaul dengan masyarakat 

sekitar?bergaulnya seperti apa? 
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Jawab : Ya kadang-kadang mas, yah misalnya kita ada 

bantuan atau ada keperluan, yah kita minta 

tolong sama masyarakat sekitar. 

21. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik-baik aja mas. 

22. Menurut anda, bagaimana karakter masyarakat sekitar? 

Jawab : Ya tiap orang kan beda-beda yah, ada yang 

baik ada yang ngga. 

23. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang pernah 

dilaksanakan oleh masyarakat? 

Jawab : Ngga pernah mas. 

24. Apa yang anda peroleh setelah anda mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh masyarakat sekitar? 

Jawab : Ya seandainya saya ikut mungkin dapet 

pengetahuan yang banyak mas 

N. Persaingan 

1. Bagaimana cara anda menarik kaum lelaki supaya 

tertarik dengan anda? 

Jawab : Yo penampilan ku tetep sopan dan pandai-

pandai nya aku merayu dia mas. 

2. Apakah anda pernah bersaing dengan teman anda dalam 

menggaet kaum lelaki? 

Jawab : Kalau pun ada persaingan, aku sih biasa-biasa 

aja mas. 

3. Kalau pernah apa yang anda lakukan terhadap teman 

anda? 

Jawab : Ya kita ngomong langsung saja sama dia, disini 

kan kita terbuka, dan bersaing secara sehat. 

4. Apakah anda pernah berselisih dengan teman anda? 

Jawab : Ngga pernah mas, baik-baik aja ko. 

O. Partisipasi 

1. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Resosialisasi ataupun pihak 

kelurahan? 

Jawab : Kalau yang diresos aku sering ikut, tapi kalau 

untuk yang dikelurahan aku ngga pernah ikut. 
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2. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? 

Jawab :Kalau untuk yang diresos, ada penyuluhan 

tentang penyakit trus screening sama VCT, 
kadang juga ada kegiatan pemberian kondom. 

3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Yah karena itu harus dan wajib ikut mas, kalau 
ngga ikut kita bakalan diberi sanksi dan 

didenda, dendanya 100.000 ribu dan 
hukumannya suruh nginep diresos selama satu 

malam. 
4. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah anda 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Yah dari yang semula tidak tahu akhirnya 
menjadi tamu aja mas, yah nambah 

pengetahuan dan pengalaman. 
P. Empati 

1. Apakah pernah teman satu wisma anda mengalami 

kesulitan dalam menarik lawan jenis?kalau pernah, apa 

yang anda lakukan terhadap teman anda? 

Jawab : Yo harus cantik mas. 

2. Menurut anda, apakah hidup tolong menolong itu 

penting?alasannya? 

Jawab : Bagi aku yah penting benget mas, wong kita 

hidup di masyarakat tidak mungkin kita hidup 
sendiri, kita jelas membutuhkan orang lain. 

3. Apabila ada teman anda yang sakit, apa yang anda 

lakukan? 

Jawab : Aku yah membantu dia berobat ke puskesmas. 
L. Interaksi Sosial PSK dengan Mucikari di Sunan Kuning Kota 

Semarang 

25. Dari jam berapa biasanya anda mulai bekerja? 

Jawab : Dari jam 1 siang mas, ya biasanya nyampe jam 11, 

tergantung rame apa tidaknya sih mas. 
26. Dalam satu hari, ada berapa pelanggan yang anda layani? 

Jawab : Kadang 5 kadang 6 mas. 
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27. Berapa tarif yang anda pasang buat satu orang laki-laki? 

Jawab : Kalau aku 300.000-400.000 ribu mas, yah kalau laki-

laki nya cakep, paling dia suruh bayar 300.000 ribu 
aja mas. 

28. Berapakah pendapatan anda sehari dan rincian pembagian 

dengan mami atau pemilik kamar? 

Jawab : Kalau aku setiap minggunya kita ngasih 100.000 ribu 

mas ke mami. 
29. Bagaiaman hubungan anda dengan pemilik wisma? 

Jawab : Baik-baik aja mas. 

30. Apakah anda pernah berselisih dengan pemilik wisma? 

Jawab : Ngga pernah mas. 
31. Bagaimana perlakuan mucikari/germo terhadap anda? 

Jawab : Baik. Mereka ngga membedakan anak asuh yang satu 

dengan yang lain. 
32. Bagaiman perlakuan mucikari/germo, apabila ada teman anda 

yang sakit? 

Jawab : Ya mereka ikut membantu nganterin ke puskesmas 
juga mas. 
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PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

(PSK) 

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  (PSK) 

DENGAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) 

Nama    : Nurma  

Alamat    : Banjarnegara 

Tempat tanggal lahir   : Banjarnegara, 2 Agustus 
1982 

Usia    : 29 Tahun 

Pendidikan   : SMA 

Agama   : Islam 

Hari/tanggal/pukul  : Minggu/18 Juli 2011/21.00 

WIB 

Tempat   : Wisma Kenangan Damai 

M. Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat di Argorejo Sunan 

Kuning 

41. Mengapa anda menjadi PSK? 

Jawab : Ya karena terpaksa dan ingin bantu ekonomi keluarga 

aja mas. 
42. Apakah suka duka yang anda rasakan selama menjalani 

pekerjaan ini? 

Jawab : Ya sukanya disini orangnya baik-baik mas, banyak 
temen, dukanya yah kalau kita ngga dapet tamu mas. 

43. Apakah anda menyesal dengan pekerjaan ini? 

Jawab : Ya menyesal mas. 
44. Apakah anda merasa kesulitan bergaul dengan mereka? 

Jawab : Ngga sih mas, disini orangnya baik, walaupun 

mungkin ada satu atau dua lah yang kurang menerima 
kehadiran kami disini. 
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45. Apakah anda pernah ikut pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat di sekitar? 

Jawab : Pernah. 
46. Apakah anda nyaman tinggal di resosialisasi ini?mengapa? 

Jawab : Yah dibikin nyaman aja mas, walaupun disini menurut 

orang-orang tempat yang kurang baik. 
47. Apakah anda pernah berselisih dengan masyarakt sekitar? 

Jawab : Kalau saya ngga pernah. 

48. Bagaimana cara anda agar tidak terjadi perselisihan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Berbuat baik dan saling menghormati aja mas. 

49. Menurut anda, apakah semua warga masyarakat disini 

menerima kehadiran anda? 

Jawab : Yah kayanya menerima sih mas, ya pokoknya kita 

harus menghormati mereka lah mas. 
50. Bagaimana sikap anda dengan prilaku warga yang tidak suka 

atau tidak bisa menerima kehadiran anda? 

Jawab : Ya kita cuek aja mas, disini kita cuma bekerja dan 

ngga ada maksud ganggu mereka.  
N. Interaksi Sosial sesama PSK di Sunan Kuning Kota Semarang 

Q. Kerjasama 

25. Kegiatan apa yang anda lakukan ketika tidak melayani 

pelanggan atau tamu? 

Jawab : Ya paling jalan-jalan muter-muter SK. 
26. Apakah anda sering bergaul dengan masyarakat 

sekitar?bergaulnya seperti apa? 

Jawab : Kadang-kadang mas, ya paling ngobrol-
ngobrol sama mereka. 

27. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik. 

28. Menurut anda, bagaimana karakter masyarakat sekitar? 

Jawab : Baik mas. Mereka mau menghormati kita dan 
mengerti kita kerjakan. 

29. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang pernah 

dilaksanakan oleh masyarakat? 

Jawab : Pernah, ya kegiatanya kaya pertemuan-

pertemuan gitu lah. 
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30. Apa yang anda peroleh setelah anda mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh masyarakat sekitar? 

Jawab : Ya nambah pengalaman ke kita aja mas. 
R. Persaingan 

1. Bagaimana cara anda menarik kaum lelaki supaya 

tertarik dengan anda? 

Jawab : Penampilan harus baik, rapi dan pinter merayu 

laki-laki. 
2. Apakah anda pernah bersaing dengan teman anda dalam 

menggaet kaum lelaki? 

Jawab : Pernah mas. 
3. Kalau pernah apa yang anda lakukan terhadap teman 

anda? 

Jawab : Yah kita omongin baik-baik, jangan ngomong 
lewat belakang. Kita disini tinggal dalam satu 

wisma. 
4. Apakah anda pernah berselisih dengan teman anda? 

Jawab : Pernah mas, yah biasa lah mas, biasanya 

dalam perbedaan pendapat. 

S. Partisipasi 

1. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Resosialisasi ataupun pihak 

kelurahan? 

Jawab : Pernah mas. 
2. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? 

Jawab : Kalau untuk Resos biasanya ada kegiatan 

penyuntikan, VCT , pengambilan darah  trus 
kadang satu bulan sekali ada kegiatan 

rohani, kalau dari kelurahan biasanya ada 
kegiatan olahraga pagi, kaya semacam 

senam pagi bersama. 
3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Yo golek pengetahuan mas. 
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4. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah anda 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawab : Ya dari tadinya kita ngga tau jadi tau mas, 

misale tentang penyakit seksual, suntik 
kekebalan, walaupun kita mesti disuntik setiap 

hari. 
T. Empati 

1. Apakah pernah teman satu wisma anda mengalami 

kesulitan dalam menarik lawan jenis?kalau pernah, apa 

yang anda lakukan terhadap teman anda? 

Jawab : Ya itu pasti mas, apalagi kalau anak baru, yah 

kita sebagai yang lebih dulu ada disini 
menasehati dan memberitahu bagaimana cara 

agar laki-laki tertarik sama kita. 
2. Menurut anda, apakah hidup tolong menolong itu 

penting?alasannya? 

Jawab : Penting mas, yak arena dalam masyarakat kita 

harus hidup gotong royong dan saling 
membantu antar sesama. 

3. Apabila ada teman anda yang sakit, apa yang anda 

lakukan? 

Jawab : Ya dibawa ke rumah sakit, kalau ngga yah ke 

puskesmas dulu. 
O. Interaksi Sosial PSK dengan Mucikari di Sunan Kuning Kota 

Semarang 

33. Dari jam berapa biasanya anda mulai bekerja? 

Jawab : Kalau aku dari jam 2 siang dan nongkrong di depan 

wisma. 
34. Dalam satu hari, ada berapa pelanggan yang anda layani? 

Jawab : 5 Mas, itu juga ngga tentu mas, yah tergantung rame 

atau tidaknya sih mas. 
35. Berapa tarif yang anda pasang buat satu orang laki-laki? 

Jawab : 250.000 kalau ngga 300.000 mas. 
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36. Berapakah pendapatan anda sehari dan rincian pembagian 

dengan mami atau pemilik kamar? 

Jawab : Kalau aku 700.000 dan kalau untuk pembagian dengan 

mami, setiap transaksi, aku selalu ngasih 50 ribu 
mas. 

37. Bagaiaman hubungan anda dengan pemilik wisma? 

Jawab :   Baik mas, ngga ada masalah. 
38. Apakah anda pernah berselisih dengan pemilik wisma? 

Jawab : Ngga mas, baik-baik aja ko mas, kita disini saling 

menghormati dan mengharagai profesi masing-
masing. 

39. Bagaiman perlakuan mucikari/germo terhadap anda? 

Jawab : Baik juga mas, yah mereka mengurusi kita seperti anak 
mereka sendiri mas. 

40. Bagaiman perlakuan mucikari/germo, apabila ada teman anda 

yang sakit? 

Jawab : Mereka ikut prihatin dan ikut membantu mengantar ke 
rumah sakit. 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

KECAMATAN SEMARANG BARAT 

KELURAHAN KALIBANTENG KULON 

Jalan Sri Kuncoro Raya Kode Pos : 50145 Telpn. (024) 7602756 

         SURAT KETERANGAN 

     Nomor :            /              /  2011 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama      : Drs. KUSNANDIR, MM. 

 NIP         : 1968.1110198803.1.005 

 Jabatan  : Lurah Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

 Nama     : Subhi Azis Suryadi  

 Nim     : 1201407028 

 Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah 

Telah selesai melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul 

“Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat di 

Kawasan Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang” sejak tanggal 01 Juli 2011 

s/d 31 juli 2011 di wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 Semarang, 22 Juli 2011 

 

 

          Lurah  Kalibanteng Kulon 

 Drs. Kusnandir, MM.  

NIP. 1968.1110198803.1.005 

Tembusan : 

1. Dekan FIP UNNES 

2. Ketua Jurusan PLS FIP UNNES 

3. Dosen Pembimbing Skripsi 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

               Nama         : Suwandi Eko Putranto 

               Jabatan      : Ketua Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

              Nama          : Subhi Azis Suryadi 

              Nim             : 1201407028 

              Jurusan      : Pendidikan Luar Sekolah 

Telah selesai melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul skripsi 

“Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat di 

Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang” sejak tanggal 

01 juli 2011 s/d 31 juli 2011 di wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon. 

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

            Semarang,  21   Juli 2011 

 

 

            Ketua Resosialisasi Argorejo 

        Suwandi Eko Putranto 

Tembusan : 

1. Dekan FIP UNNES 

2. Ketua Jurusan PLS FIP UNNES 

3. Dosen Pembimbing Skripsi 

RESOSIALISASI ARGOREJO
KELURAHAN KALIBANTENG KULON

KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Argorejo ( Gedung Pendidikan ) Telp. (024) 7626456 Semarang
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Rata-rata Umur Para PSK 

Berdasarkan Data Tahun 2011
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RESOSIALISASI ARGOREJO
KELURAHAN KALIBANTENG KULON

KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Argorejo ( Gedung Pendidikan ) Telp. (024) 7626456 Semarang

Latar Pendidikan PSK

Berdasarkan Data Tahun 2011 
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Kab/Kota Asal PSK

Berdasarkan Data Tahun 2011
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KASUS HIV MENURUT 
RESIKO PEKERJAAN DI KOTA SEMARANG TH 2011
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Ritual PSK 

• Menunggu tamu dengan duduk di teras atau di jalan depan rumah  

• Mencoba mencari dan menarik perhatian tamu, jika perlu dengan berteriak 

dan menarik tangan tamu sebagai bentuk kemanjaan  

• Menunggu tamu dengan berhias diri atau ngobrol diselingi komunikasi 

dengan berbagai penjual makanan,jamu, baju, kosmetik dan tukang kredit. 

• Berbincang dengan tamu untuk soal harga dll  

• Jika harga sudah disepakati WPS mengajak tamu masuk ke kamar. 

• Didalam kamar : 

             Memperkenal diri, menawarkan minuman 

Meminta mencuci alat kelamin, mandi (ada yang menemani mandi), 

menawarkan    kondom jika tamu berkenan, melayani tamu,    

• Setelah selesai aktivitas : 

             menawarkan tamu mandi jika membutuhkan, diberi perlengkapan mandi. 

• Mengucapkan terimakasih dan menemani tamu pulang sampai depan pintu 

kamar. 
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Tamu ideal menurut WPS 

• Tidak banyak menanyakan latar belakang kehidupan 

WPS. 

• Tidak mabuk  

• Tidak meminta melakukan hubungan seks dengan 

model-model tertentu 

• Tidak rewel, tidak kasar 

• Sabar  

• Memberikan bonus. 

Tamu puas dalam menurut WPS 

• Mampu ejakulasi  

• Mengucapkan terima kasih dan berniat untuk kembali  

• Memberikan bonus 

• Mencium kening sebelum pergi 
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STRUKTUR PENGURUS RW / RT 

KELURAHAN KALIBANTENG KULON 

KECAMATAN SEMARANG BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LURAH

Drs. KUSNANDIR, MM
NIP. 19691110 198803 1 005

RW  I

YORGA SINGGARA

RT 01

KASINO

RT 02

BUDI RAHARJONO

RT 03

MOEKIMIN

RT 04

SUSILO PURWANTO

RT 05

HERY SUBIYANTO

RT 06

NGATIJAN

RT 07

SUKANTO

RW  II

Drs.H.MUHAD JUNET, 
MH

RT 01

Hj. SUTARTI, SH

RT 02

PUJIYANTO

RT 03

ARI PRIHSANTOSO

RT 04

SAS YULIANTO

RT 05

MULYONO

RT 06

SURATMAN

RT 07

NAFRISYAM

RT 08

NGATIMIN

RW  III

Ir.HR.HERU WIDYA, 
MM

RT 01

DWI AGUS P, Ah.MG

RT 02

M.NAUFAL REZA.R

RT 03

H. RIFA'I

RT 04

EDI WINOTO

RT 05

PURWANTO

RT 06

RONY HARTONO

RT 07

YAHYA ARIYONO

RT 08

KARYONO

RT 09

GUNAWAN

RW IV

SUDARSONO

RT 01

KARMI H.S

RT 02

ROCHMADI

RT 03

TRI ANTO

RT 04

MUH. UNTUNG

RT 05

SUMARDI

RT 06

SUMARDJAN

RW V

SOETJIPTO PANGGIH

RT 01

WAYAN SUTAWIJAYA

RT 02

IMAM  HARIYANTO

RT 03

HARRY WIBOWO

RT 04

HUDARIYANTO

RT 05

KASRI

RT 06

DEDY PUDJIANTO

RT 07

MOCH ICHSAN

RT 08

SOEHARDJONO

RT 09

YAYAN ARWINDIYAN

RW VI

RATNO, A.Ma

RT 01

KARTIN

RT 02

WAGIMIN

RT 03

KISWANTO

RT 04

SADONO

RT 05

MARSUDI

RT 06

LUKITO

RT 07

AGUNG PRASETYA

RT 08

PRASETYO ADI
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Makam Sunan Kuning 

 

Salah Satu Tempat Karaoke 
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     Tempat Karaoke di Sunan Kuning 

          

 

 

 

 

 

 

  

  Puskesmas Lebdosari di daerah Sunan Kuning 
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Klinik GRIYA ASA di Sunan Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kegiatan  PSK di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 
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Map Sunan Kuning

JokoSulistyo

Jumarni

Solekah
MasiyemSutinem SriAgustina

SawungKencana
Sastro

MiamiKaraoke
AdemAyem

W.3Dewa
SlametEfendi

Masronah

W.Larisma
Haryati

W.MawarJingga
MbahSurip

Ngadimo
(slamet)

W.Amarilis
Hardiono

Mari’ahW.Mega
Angkasa
(Founji)

W.505
Topo
(Resos)

Yatmi
(Dian)Dewi

Syukron

Sumiyati

W.Putri
KumonoCoro

VeriW.ArumDalu
SriJumi

Mantuk

Panorama
Café

SuwartiYuliSuwarno

AnikW.LinduAji
Rakinah

Mariono

W.Yani
Yani

Kasmiyati
SriSuharti

W.Damai9
Sopiah

Rini

W.Gabriel
Dede

Darmi

Slamet
Suwandi

Hadi
Mulyono

Sumardi

TemuRukayah

PaniW.Ambon
(Ambon)

LusiSularman

W.PojokAsri
Darsono

Aris/Catur

Daryono

SriRidwan

W.Q-yu
Yani

Sulistyowati

W.Pangestu
Suwarti

Hartono

Isgondo

Yohanes

W.Gaul
Embing
(Resos)

Penjahit
Nur

Wartel
Kuncung

W.WatuLumbung
Yono

Bu Tun

Pak Muri

Susi

Toko

W.TilamSari
SriHartatik

W.WaruDoyong
Tanu

W.PojokAsri
Darsono

Toko
Material

Toko
Sembako

Griya ASA

Toko

W.GiriAsri
Karti

Ibu Wartini

W.Rini
Ibu Sarini

W.Evi
Ibu Evi

W.Melati
Ibu Karni

W.Teratai
Tarti Mujiono

W.Cempaka
Surati

Ketua RT 2

W.Arimbi
Sutiyem

Sutiyem
Sidiq

Bp Anas
(sutinem)

W.Samudra
Budi Triyono

W.Hakim
Tatik

W.Edo
Bu Cerry

Sudirjo
(Rikem)

MeilinaAhmadMardi
Tarti

Kumala
Dewi

Sriyati

Sawonggaling
W.Ragil Kuning

Ibu Maya

Wisma Maya

W.Pelangi
Nur Sumiyati

Ibu Kumaedah

W.Adem Ayem
Suwandi EP
(Ketua Resos)

W.Parahyangan

W.Kenangan
Parti Gogo

W.Arema

Deny Susanti

W.WijayaKusuma

Ibu Sofia

Ibu Nuryati

E.Sarini

Lastri

Hartiningsih

Sukini

Sumi

Waginah

Karsono

Bengkel
Cahyo

Suparmi

W.NS Ucrit

Ahmadi

Insyiah

W.3Saudara

W.ArgaMulya
Tri/Samijem

BarbieHouseIII
Sumiati

W.ManggaDua

W.Anugrah
Paryumi Bawah

W.Anugrah
Paryumi Atas

Kartini Atas

Kartini Bawah

W.Idola
SumToge

Warung
Saimun

W.Bagong
Unarni

W.Angga
Harno

W.Indah
Marfuah

W.Anugerah
Sutiah/Hendro

Karaoke
BarbieHouse

BarbieHouse
Sukiyatno

W.TiasAsri
Sikem

Sutiyem
(Sati)

SriJarum

W.KenanganDamai

Sopiah

SriMurti

W.Fanny
Tinuk/Suwandi

GEDUNG
RESOS

MASJID

Ibu Sumini
Bp Karmi
(ketua RT 1)

Ibu Murni
Bp Rohmat

W.Adem Asri
Ibu Jumirah

W.Kantil
Ibu Warni

W.Melati
Ibu Nuryeni

Rus Alfiah
(Rusmiati)

Agus Sugito
(Sayani)

Rusmiati

Ibu Santi

Ibu Tawi

Ibu Nasriah

Ibu Murtinah
(oshin)

Ibu Suwanti

Ibu Temu

Sarman

Suratmin

Pak To
(Resos)

Karaoke
sri peni

Mak Tik

Mak Siti

Surip

Martik

Yeni

Pijat
Berkah

Bu Rus

Mak Yah

Ibu Sri

Ibu Giri

Warsiti

Ibu Riadi

Ibu Parmi

Ibu Tinah

Ibu Yem

Ibu Hartatik

(Kosong)

MAKAM

U

Ket SK JML

Lokasi 6 Rt 6 Rt

∑Mucikari 135 135

∑WPS 661 661

∑PE 40 40

∑KK 231 231
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PETA KOTA SEMARANG
-16 Kecamatan

-177 Kelurahan

-Juml. Pddk : 1.406.230

-Usia 15-49 thn : 843.740
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