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      Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk mendapatkan uang. Pekerjaan yang 

layak juga akan memberikan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Pertumbuhan 

penduduk yang semakin bertambah pesat dan sempitnya lapangan pekerjaan kini 

menjadi masalah, sehingga timbul beberapa pekerjaan yang tidak layak seperti 

Pekerja Seks Komersial (PSK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar 

belakang dan karakteristik PSK di lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih, 

serta tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PSK tersebut. 

      Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lokalisasi Petamanan yang berada 

di kawasan pangkalan truk Banyuputih dan Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

      Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa alasan atau faktor penyebab 

wanita di lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih bekerja sebagai PSK 

mayoritas adalah faktor ekonomi, walaupun ada faktor lain seperti frustrasi 

ditinggal suami, ditipu oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab, dan hura-

hura. Rata-rata usia PSK berkisar 20-30 tahun, juga ada yang berusia 40 tahun. 

Pendidikannya hanya tamatan SD/sederajat dan SMP/sederajat. Mayoritas datang 

dari keluarga yang harmonis dan beragama Islam, walaupun hanya Islam KTP. 

Lingkungan terdahulu mereka mayoritas adalah petani, selain itu adalah usaha 

mebel dan kerja bangunan. Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih lebih bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan 

(permisif) terkait keberadaan lokalisasi dan PSK tersebut. 

      Saran, pelatihan keterampilan tidak hanya sekadar pelatihan saja, tetapi ada 

tindak lanjut dari pelatihan tersebut, melaksanakan sosialisasi HIV/AIDS atau 

penyakit infeksi menular seksual lainnya baik dari Dinas Sosial maupun LSM, 

penyatuan/penyempitan lokalisasi di Kabupaten Batang, dan mendirikan panti 

rehabilitasi sendiri di Kabupaten Batang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Setiap manusia di muka bumi ini haruslah senantiasa berusaha dalam 

mempertahankan hidupnya. Manusia dibekali otak untuk berpikir bagaimana 

cara mempertahankan hidup yang baik dan tentunya sangat berbeda dengan 

hewan. Seiring perkembangan zaman, populasi manusia semakin meningkat 

dan tidak seimbang dengan kebutuhan pekerjaan atau lapangan pekerjaan 

yang tersedia. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah apabila tidak ada 

pemikiran jangka panjang oleh pemerintah di suatu negara. Terlebih jika 

dengan pesatnya jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kemampuan untuk 

menunjang kegiatannya sehari-hari dalam bekerja. Pemerintah harus 

membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya guna memberikan pekerjaan 

bagi rakyatnya. 

      Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk mendapatkan uang. Dengan uang 

tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya, namun permasalahan yang 

terjadi adalah pekerjaan apa yang tepat dan atau sesuai dengan kemampuan 

manusia itu sendiri. Apabila seorang mendapatkan pekerjaan yang layak, 

maka kebutuhannya juga akan terpenuhi, tetapi semakin pesatnya 

pertumbuhan penduduk dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada 

terkadang seseorang menggunakan cara yang berbeda atau tidak wajar. Salah 

satu contohnya seperti memilih pekerjaan sebagai PSK (Pekerja Seks 
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Komersial). Pekerjaan menjadi PSK dirasa sangat mudah karena tidak perlu 

syarat khusus juga tidak perlu bermodalkan banyak uang dan keterampilan 

(skill) tinggi, cukup dengan berdandan cantik, menarik dan berperilaku yang 

ramah. PSK akan terus berkembang karena adanya manusia lain (lelaki 

hidung belang) yang mencari dan membutuhkannya. Pekerjaan seperti ini 

tidak akan pernah mati selama lelaki hidung belang tersebut masih ada. 

      Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa beberapa wanita memilih 

pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Alasan yang paling umum adalah 

karena faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dan tidak 

adanya lapangan pekerjaan yang mampu menampung mereka dengan 

keahlian yang minim dan pendidikan rendah semakin memperkuat alasan 

mereka untuk menjadi pekerja seks komersial. 

      Tidak ada persyaratan khusus seperti usia, pendidikan, latar belakang 

keluarga, agama, lingkungan dan lain sebagainya untuk menjadi seorang 

PSK. Siapa pun bisa untuk menjadi seorang PSK asalkan dia mau. Bahkan 

semakin muda usia PSK tersebut akan semakin banyak lelaki hidung belang 

yang mencoba untuk menjadi pelanggan tetapnya. Pendidikan, latar belakang 

keluarga, agama dan sebagainya juga tidak menjadi masalah karena yang 

terpenting bagi lelaki hidung belang adalah para PSK tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan biologisnya. 

      Tidak seharusnya ada pekerjaan sebagai seorang PSK. Secara tidak 

langsung seorang wanita tersebut merendahkan harkat dan martabatnya 

sendiri. Seharusnya wanita-wanita tersebut memilih pekerjaan yang lebih 
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layak dan mulia, menghargai dirinya sendiri, serta bersiap diri untuk calon 

suaminya kelak. Pekerjaan sebagai PSK pun dinilai mengotori nilai-nilai 

perkawinan yang sejati, yaitu dengan melakukan hubungan seks di luar status 

perkawinan yang sah. Jelas bahwa pekerjaan menjadi PSK ini adalah sesuatu 

yang melanggar norma, baik itu norma agama, hukum, susila, dan kesopanan, 

namun yang dipikirkan PSK tersebut adalah bagaimana mereka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Terlebih naluri manusia yang senantiasa ingin 

mempertahankan hidupnya akan mengalahkan norma-norma tersebut ketika 

seseorang tidak punya benteng yang kuat yakni agama untuk dirinya sendiri 

agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma tersebut. 

      Memilih pekerjaan menjadi PSK juga banyak terjadi di Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, tetapi sebagian 

besar yang bekerja di situ adalah para pendatang. Bahkan di situ sudah 

terdapat kompleks khusus atau yang sering disebut dengan lokalisasi. Rata-

rata yang memilih pekerjaan menjadi PSK adalah wanita. Mulai dari yang 

masih belia hingga yang sudah bertahun-tahun menapaki pekerjaan ini. 

Adanya jalan nasional pantura menjadi potensi tersendiri untuk menjadi PSK. 

Supir truk yang mengantarkan barang kiriman antar daerah atau provinsi yang 

membutuhkan kebutuhan biologis, akan tetapi jauh dari istri kemungkinan 

besar akan menggunakan jasa para PSK tersebut. 

      Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2015 

sampai dengan 4 April 2015 bahwa setiap hari PSK di lokalisasi Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih tersebut sebagian besar sudah bersiap setiap sore 
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hari. Berdandan dan bersikap ramah adalah modal utama para PSK tersebut 

untuk mendapatkan pelanggan. Bernyanyi guna menunggu pelanggan pun 

sudah menjadi rutinitas bagi para PSK tersebut. 

      Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Petamanan (Bapak Imron 

Husaini) diungkapkan bahwa kondisi masyarakat di Dusun Petamanan 

sangatlah bervariasi. Sebenarnya dengan adanya lokalisasi di Dusun 

Petamanan masyarakat sendiri sangatlah menolak. Lokalisasi yang pada 

dasarnya tempat maksiat membuat sedikit banyak nama Dusun Petamanan 

menjadi tercemar. Terlebih yang bekerja di kompleks lokalisasi sebagian 

besar adalah para pendatang. Masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh 

terhadap warga yang berada di kompleks lokalisasi. 

      Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan ilmiah skripsi yang berjudul “LATAR BELAKANG DAN 

KARAKTERISTIK PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI DUSUN 

PETAMANAN DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH 

KABUPATEN BATANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah yang melatarbelakangi wanita di lokalisasi Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih memilih pekerjaan menjadi PSK? 
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2. Bagaimanakah karakteristik PSK di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih? 

3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih terhadap keberadaan PSK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui latar belakang wanita di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih memilih pekerjaan menjadi PSK. 

2. Mengetahui karakteristik PSK di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih. 

3. Mengetahui tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

terhadap keberadaan PSK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait deviasi atau penyimpangan 

sosial serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan kajian tentang teori sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan bagaimana latar belakang dan 

karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 

b. Bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Batang, sebagai bahan pertimbangan untuk menangani masalah 

prostitusi di daerah setempat. 

 

E. Batasan Istilah 

      Untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya 

batasan masalah dalam istilah judul skripsi. Batasan masalah dijelaskan 

sebagai berikut:   

1. Latar belakang 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) latar belakang adalah 

dasar (alasan) suatu tindakan (perbuatan). Latar belakang yang dimaksud 

di sini adalah alasan suatu perbuatan yang dapat dijadikan suatu 

keterangan sebagai pelengkap informasi mengapa seseorang memilih 

pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). 

2. Karakteristik 

      Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

ciri khuhus. Ciri khusus yang dimaksud di sini adalah umur, pendidikan, 

latar belakang keluarga, keyakinan/agama, lingkungan, dan geografi 

sosial dari Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. 
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3. Pekerja Seks Komersial (PSK) 

      Pekerja Seks Komersial atau PSK adalah perempuan yang melakukan 

hubungan intim di luar perkawinan, yang dilakukan dengan bebas liar 

dalam relasi seks dengan banyak orang, untuk mendapatkan imbalan 

materi, uang, ataupun tidak (Prastiwi, 2007). Walaupun terdapat pekerja 

seks komersial laki-laki, yang dimaksud PSK dalam penelitian ini adalah 

pekerja seks komersial perempuan. 

 

F. Makna Judul 

      Skripsi ini berjudul “Latar Belakang dan Karakteristik Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Batang” mempunyai makna yaitu hal-hal apa saja 

yang mendasari para wanita memilih pekerjaan sebagai PSK (Pekerja Seks 

Komersial) dan bagaimana karakteristiknya (umur, pendidikan, latar belakang 

keluarga, keyakinan/agama, lingkungan, dan geografi sosial). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Latar Belakang Pekerja Seks Komersial (PSK) 

1. Alasan menjadi Pekerja Seks Komersial 

      Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Hal ini berarti menjadi tugas kita bersama agar setiap orang 

yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dan memperoleh penghasilan cukup untuk hidup layak. 

      Kartono (2013:242) menyebutkan beberapa peristiwa sosial penyebab 

timbulnya pelacuran antara lain: 

a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak 

ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks 

sebelum pernikahan atau di luar pernikahan. 

b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan 

kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. 

c. Komersialisasi dari seks, baik dipihak wanita maupun germo-germo 

dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, 

seks dijadikan alat yang jamak guna (multipurpose) untuk tujuan-

tujuan komersialisasi. 

d. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan 

pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup; dan ada 

pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. 

e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita 

dan harkat manusia. 

f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya 

mengeksploitasi kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersil. 

g. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga 

berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula 

dalam relasi seks. 

h. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacaukan oleh gerombolan-

gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah 

pelacuran. 
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i. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah 

pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan 

adanya ketidakseimbangan rasio dan wanita di daerah-daerah tersebut. 

j. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang 

sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria, 

juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk 

mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita PSK bagi 

anak-anak gadis. 

k. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-

kebudayaan setempat. 

 

      Lebih lanjut diungkapkan Kartono (2013:245) bahwa motif-motif yang 

melatarbelakangi pelacuran pada wanita yaitu: 

a. Adanya kecenderungan 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 dan pertimbangan-pertimbangan 

ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya 

dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. 

d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan 

ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. 

Ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja. 

e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment 

yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. 

Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-

tante atau wanita mondain lainnya. 

f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah 

seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan 

bandit-bandit seks. 

g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang 

menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak 

terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu 

mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks 

bebas. 

h. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka 

melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sex 

relation) untuk sekadar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di 

kala muda. 

i. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat 

dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu 
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melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, 

sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu 

menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk 

mempertahankan hidupnya. 

j. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan 

pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. 

k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-

gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang 

mempraktikkan seks dan lain-lain. 

l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan 

patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk 

tetap mempertahankan pekerjaannya. 

m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, 

disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar 

hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin. 

n. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, 

ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan pasangan 

lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak 

bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia 

pelacuran. 

o. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat 

membawa keluarganya. 

p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan 

status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, 

tanpa suatu skill atau keterampilan khusus. 

q. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam 

bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun 

sebagai tujuan-tujuan dagang. 

r. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, 

tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang 

yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian. 

s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius 

(ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol 

tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang 

pembeli obat-obatan tersebut. 

t. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) misalnya gagal 

dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul 

kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. 

u. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih 

dahulu dalam dunia pelacuran. 

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

pihak suami. 
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      Saragih (2004:24) dalam penelitian skripsinya menjelaskan bahwa 

alasan atau latar belakang yang mendorong menjadi PSK dikelompokkan 

dalam kategori: 

a. Motivasi kuat, bila alasan untuk mendapatkan uang banyak dengan 

mudah, tidak memiliki keterampilan lain untuk bekerja dan nikmat 

seks yang tinggi. 

b. Motivasi sedang, bila alasan kecewa pada laki-laki (pacar) atau 

perkawinan tidak harmonis. 

c. Motivasi lemah, bila alasan ditipu orang (dijanjikan mendapat 

pekerjaan tetapi dijadikan sebagai PSK) atau dijual orangtua. 

      Astutik (2002) dalam penelitian skripsinya juga menjelaskan bahwa 

yang melatarbelakangi perempuan hidup sebagai pelacur adalah faktor 

sosial, ekonomi, dan psikologis. Rendahnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan turut mendorong perempuan untuk hidup menjadi pelacur. 

      Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang 

memilih pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) antara lain 

karena kesulitan ekonomi atau kondisi kemiskinan, pendidikan yang 

rendah, lingkungan dan kebutuhan manusia akan pemenuhan faktor 

biologis/kebutuhan seks. 

 

 

 

 



 
12 

 

 
 

2. Faktor Penyebab Pelacuran 

      Kartono (dikutip Kristanto dalam Prastiwi, 2007) menyatakan bahwa 

sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan 

yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh: 

a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual 

diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar 

yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan 

kebutuhan seks. 

c. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang 

mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat 

masyarakat. 

d. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan 

inteligensi yang memadahi sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat 

intelektualitaspun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan 

ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di 

segala bidang. 

e. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan 

moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses 

pendewasaan diri. 

 

      La Pona (dalam Aprilianingrum, 2006:39) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa faktor pendorong memilih berprofesi sebagai PSK 

adalah: 

1) Terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendapatan 

yang memadai (54%). 

2) Menyenangi pekerjaan sebagai PSK (27%). 

3) Dikecewakan pacar atau suami (10%). 

4) Terpaksa karena ada ancaman dari suami, suami kontrak atau pacar 

(5%). 

5) Setiap saat membutuhkan pemenuhan kepuasan seksual (3%). 
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      Saptari (dikutip Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Prastiwi, 

2007) mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendorong seseorang 

untuk masuk dalam dunia pelacuran, yaitu: 

1) keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan; 

2) pandangan akan seksualitas yang cenderung menekankan arti penting 

keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan 

yang sudah tidak perawan kecuali masuk dalam peran yang diciptakan 

untuk mereka; 

3) karena sistem paksaan dan kekerasan. 

      Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang 

menyebabkan wanita terjerumus dalam dunia pelacuran. Faktor yang 

paling kuat adalah faktor ekonomi. Wanita-wanita cenderung ingin hidup 

mewah dan berkecukupan, tetapi juga malas untuk bekerja, maka memilih 

pekerjaan menjadi PSK. 

 

B. Pekerja Seks Komersial (PSK) 

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) 

      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang Pasal 1 ayat 3 

dijelaskan sebagai berikut. 

      Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada 

umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan yang 

mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dilakukan 

di hotel/penginapan, restoran, tempat  hiburan, lokasi pelacuran atau di 
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tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan 

berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.   

 

      Simanjuntak (dikutip Kristanto dalam Prastiwi, 2007) menjelaskan 

bahwa “pelacuran merupakan bentuk sosial yang berintikan „perzinahan‟ 

dengan motif ekonomis, bahwa pelaku-pelakunya, bisa kedua-duanya 

tidak kawin atau salah satu pihak atau keduanya belum kawin atau telah 

cerai. Pelacuran juga merupakan bentuk relasi seks yang tidak 

bertanggungjawab, didorong oleh tekanan perasaan dan impuls yang 

abnormal”. 

      Kartono (2013:216) menjabarkan definisi dari pelacuran adalah 

sebagai berikut: 

a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola 

organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 

terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali 

dengan banyak orang (prosmikuitas), disertai eksploitasi dan 

komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. 

b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan 

jalan memerjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada 

banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan 

pembayaran. 

c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan 

badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan 

upah. 

 

      Jayanthi dan Ikram (hlmn. 158) menjelaskan bahwa “prostitusi secara 

etimologis berasal dari kata prostitutio yang berarti hal menempatkan, 

dihadapkan, dan menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, 

namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak 

macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual 

orang itu”. 
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      “Istilah pelacur berasal dari dasar kata lacur, artinya adalah malang, 

celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula buruk laku. 

Bentukan kata dari kata lacur adalah melacur, yaitu berbuat lacur atau 

menjual diri sebagai pelacur. Orang yang berbuat lacur atau menjual diri 

itu disebut pelacur. Pelacur, sekali lagi, adalah orang yang melacur, orang 

yang melacurkan diri atau menjual diri” (Koentjoro dan Sugibastuti, 

1999:30). 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan ungkapan yang telah 

diperhalus maknanya yang berasal dari kata pelacur. Kristanto dalam 

Prastiwi (2007) mengungkapkan “pelacur sendiri berarti perempuan atau 

laki-laki yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan intim diluar 

perkawinan baik dengan imbalan jasa maupun tidak”. 

      Sedangkan menurut Prastiwi (2007) dijelaskan bahwa “perempuan 

pekerja seks adalah perempuan yang melakukan hubungan intim di luar 

perkawinan, yang dilakukan dengan bebas liar dalam relasi seks dengan 

banyak orang, untuk mendapatkan imbalan materi, uang, ataupun tidak”. 

      Aprilianingrum (2006:39) mengemukakan bahwa “Pekerja Seks 

Komersial (PSK) adalah umumnya wanita (ada juga pria) yang 

pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja yang membutuhkan pemuasan 

nafsu seksual dan mendapat imbalan atau bayaran dari pemakai”. 

      Gail Pheterson dalam Dreyfus (2013:8) menyatakan bahwa “prostitute 

is the prototype of the stigmatized woman because she is defined by her 

unchastity which casts her status as impure” (pelacur adalah bentuk asli 
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dari wanita yang ternodai karena dia digambarkan oleh ketidaksuciannya 

yang memberikannya status kotor atau tidak suci). 

      Organizational Integrity of Entities Implementing Programs and 

Activities Under the Leadership dalam Ahmed (2011:251) menyatakan 

“the definition of commercial sex work remained equally vague, to the 

detriment of organizations working with sex workers: „Commercial sex 

actmeans any sex act on account of which anything of value is given to or 

received by any person‟“ (definisi dari pekerja seks komersial tetap samar, 

sehingga merugikan organisasi yang bekerja di bidang pekerja seks: 

“Tindakan seks komersial berarti setiap tindakan seks dihitung dari sesuatu 

yang berharga yang diberikan atau diterima oleh seseorang”). 

      Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan Pekerja Seks 

Komersial (PSK) adalah suatu pekerjaan dimana seorang perempuan 

menggunakan badannya untuk diperjualbelikan kepada banyak orang demi 

memuaskan nafsu dengan imbalan atau bayaran. 

 

2. Ciri Khas Pelacur 

      Kartono (2013:239) menyatakan bahwa ciri-ciri khas dari pelacur 

adalah: 

a. Wanita, lawan pelacur adalah 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. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. 

Yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan 

menengah acap kali memperkerjakan gadis-gadis prapuber berusia 11-

15 tahun yang ditawarkan sebagai barang baru. 
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d. Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik 

untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan 

penampilan lahiriahnya, yaitu: wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik 

dan parfum yang merangsang. 

e. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara 

psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme 

sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara 

kasar. 

f. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke 

tempat/kota lainnya. 

g. Pelacur-pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah 

kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. 

Mereka pada umunya tidak mempunyai keterampilan/skill khusus, dan 

kurang pendidikannya. Modalnya ialah: kecantikan dan kemudaannya. 

Pelacur amateur, di samping bekerja sebagai buruh pabrik, restoran, 

bar, toko-toko sebagai pelayan dan di perusahaan-peruahaan sebagai 

sekretaris, mereka menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur 

tunggal atau sebagai wanita panggilan. Sedang pelacur-pelacur dari 

kelas tinggi pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama 

dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi 

secara amatir atau secara profesional. Mereka itu bertingkah laku 

immoral karena didorong oleh motivasi sosial dan atau ekonomis. 

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

dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan. Selebihnya adalah mereka 

yang ada pada garis batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat 

intelegensinya. 
 

3. Akibat Pelacuran 

      Menurut Kartono (2013:249) bahwa akibat-akibat dari pelacuran 

sebagai berikut. 

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. 

b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. 

c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan 

adoselensi. 

d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan 

narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain-lain). 

e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. 

f. Adanya pengeksploitasian manusia satu oleh manusia lainnya. 

g. Bisa menyebabkan disfungsi seksual, misalnya: impotensi, 

anorgasme, dan lain-lain. 
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      Akibat dari pelacuran atau prostitusi juga dikemukakan oleh dr. G. 

Sihombing, MPH. dalam Amalia (2013:469) bahwa “prostitusi adalah 

salah satu jalan penularan HIV melalui hubungan seksual yang berganti-

ganti pasangan”. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari 

pelacuran diantaranya yaitu menyebarluaskan penyakit kelamin, 

memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan serta menurunkan 

derajat moral dan susila masyarakat. 

 

C. Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) 

1. Umur 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umur adalah waktu 

hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). 

      Menurut Hidayat (2003:21) dijelaskan bahwa “umur yaitu usia 

individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. 

Semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja”. 

      Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati (Depkes RI: 

2009). 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa umur adalah 

satuan waktu hidup yang dihitung sejak dilahirkan. 
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2. Pendidikan 

      Menurut Handoyo (2010:1) “pendidikan berasal dari bahasa latin, 

educare, yang berarti melatih. Pendidikan adalah proses yang membantu 

menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan 

mengarahkan”. 

      Khan dalam Handoyo (2010:1) mengartikan “pendidikan sebagai 

proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri 

manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan 

lingkungannya”. 

      Ki Hajar Dewantara dalam Munib (2011:33) menyatakan bahwa 

“pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intelek), dan tubuh anak”. 

      John Dewey dalam bukunya Democracy and Education (dalam Munib, 

2011:34) menjelaskan bahwa “pendidikan adalah proses yang berupa 

pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan, yang terjadi karena adanya 

interaksi dengan masyarakat”. 

      Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan pendidikan adalah usaha 

sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih 

baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. 

  

3. Latar Belakang Keluarga 

      Narwoko dan Suyanto (2006:227) menyatakan bahwa “keluarga adalah 

lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya 
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berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan 

kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari 

kegiatan dalam kehidupan individu”. 

      Horton dan Hunt dalam Narwoko dan Suyanto (2006:227) 

mengemukakan bahwa “istilah keluarga umumnya digunakan untuk 

menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut: (1) suatu kelompok yang 

memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang 

disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan 

atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak; dan (5) satu 

orang entah duda atau janda dengan beberapa anak”. 

      Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah 

lembaga sosial yang paling dasar dan didalamnya memiliki nenek moyang 

yang sama. 

 

4. Keyakinan atau Agama 

      Hendropuspito dalam Kahmad (2009:129) menjelaskan bahwa “agama 

adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya 

yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya 

dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan 

masyarakat luas umumnya”. 

      Dalam Kamus Sosiologi (dalam Kahmad, 2009:129) pengertian agama 

ada 3 macam, yaitu (1) kepercayaan pada hal-hal yang spiritual; (2) 

perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai 
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tujuan tersendiri; dan (3) ideologi mengenai hal-hal yang bersifat 

supranatural. 

      Kahmad (2009:129) menjelaskan bahwa “agama merupakan suatu hal 

yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di 

luar jangkauan dan kemampuannya karena sifatnya yang supra-natural 

sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah non-empiris”. 

      Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama 

adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya, didalamnya 

terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu baik untuk 

mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah-masalah non-empiris. 

 

5. Lingkungan 

      Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta 

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut (Wikipedia.org). 

      UU RI No. 23 tahun 1997 Bab I Pasal 1 dalam Banowati (2013:47) 

dijelaskan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. 
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      Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah 

kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. 

 

6. Geografi Sosial 

      Bintarto dalam Banowati (2013:6) mengemukakan bahwa “geografi 

sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik 

antara penduduk dengan keadaan alam serta aktivitas dan usaha dalam 

menyesuaikan dan menguasai keadaan alam demi kemakmuran dan 

kesejahteraan”. 

      Sumaatmadja dalam Banowati (2013:6) menjelaskan bahwa “geografi 

sosial merupakan cabang geografi manusia yang mempelajari aspek 

keruangan dan karakteristik penduduk organisasi sosial dan unsur 

kebudayaan serta kemasyarakatan”. 

      Sedangkan Banowati (2013) mengemukakan bahwa “geografi sosial 

merupakan kajian dalam geografi manusia yang menjelaskan mengenai 

interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu manusia lain 

maupun kelompok manusia sekelilingnya”. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa geografi 

sosial adalah cabang geografi manusia yang menjelaskan mengenai 

hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan 

lingkungan sosialnya. 
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D. Deviasi Sosial dan Pelacuran 

      Narwoko dan Suyanto (2006:107) menjelaskan bahwa “perilaku 

menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-

norma, dimana tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui atau dianggap 

tercela dan akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat”. 

      “Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang 

menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari 

rakyat kebanyakan/populasi” (Kartono, 2013:11). 

      Kartono (2013:18) menjelaskan bahwa “berdasarkan lingkungan sosio-

kultural, deviasi tingkah laku dapat dibagi menjadi: (1) deviasi individual, (2) 

deviasi situasional, dan (3) deviasi sistematik”. 

      Pelacuran adalah salah satu contoh deviasi sosial. Kartono (2013:20) 

menjelaskan sebagai berikut. 

      Gadis-gadis tertentu melakukan pekerjaan WTS (Wanita Tuna Susila), 

menjadi wanita tuna susila disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap 

pekerjaan yang lalu, karena upahnya tidak mencukupi untuk membeli jenis-

jenis perhiasan dan pakaian yang diinginkannya. Deviasi jenis ini disebabkan 

oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional/sosial di luar individu 

atau oleh pengaruh situasi, di mana pribadi yang bersangkutan menjadi 

bagian integral dari dirinya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa 

sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-

norma umum atau hukum formal. 

 

      Kartono (2013:21) menarik kesimpulan sebagai berikut. 

      Situasi sosial eksternal tersebut memberikan limitasi, tekanan-tekanan 

serta paksaan-paksaan tertentu, dan mengalahkan faktor-faktor internal 

(pikiran, pertimbangan akal, hati nurani), sehingga memunculkan deviasi 

situasional tadi. Situasi dan kondisi sosial yang selalu berulang-ulang dan 

terus-menerus, akan mengondisionisasi dan memperkuat deviasi-deviasi, 

sehingga kumulatif (bertimbun, bertumpuk) sifatnya. Deviasi kumulatif 

demikian bisa menjelma menjadi “disorganisasi sosial” atau “disintegrasi 

sosial”. 
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      Begitu pula dengan pelacuran, para wanita pekerja seks terpaksa harus 

melanggar peraturan dan norma-norma demi memenuhi kebutuhan hidup. 

Banyak alasan mengapa wanita tersebut memilih melacurkan dirinya. Akibat 

dari tekanan-tekanan tersebut adalah dikalahkannya faktor-faktor internal 

seperti pikiran, pertimbangan akal, dan hati nurani. Situasi dan kondisi yang 

selalu melanggar norma dan menyimpang serta terjadi secara berulang-ulang 

dan terus-menerus akan memperkuat penyimpangan (pelacuran) tersebut. 

Akhirnya, pelacuran akan menjadi “disorganisasi sosial” atau “disintegrasi 

sosial”. 

 

E. Penanggulangan Pelacuran 

      Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan 

Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 16 ayat 1 sampai 3 

dijelaskan bahwa: 

1. Pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan 

pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang 

terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur. 

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 

kegiatan rehabilitasi. 

3. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

melalui kegiatan: 

a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis; 

b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah. 

 

      Kartono (2013:266) membagi menjadi dua mengenai usaha untuk 

mengatasi masalah pelacuran atau prostitusi, yaitu: 

1. usaha yang bersifat preventif; 

2. tindakan yang bersifat represif dan kuratif. 

     Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk 

mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain: 
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a. penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan 

penyelenggaraan pelacuran; 

b. intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk 

memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan; 

c. menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi 

anak-anak puber untuk menyalurkan kelebihan energinya; 

d. memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat 

dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup setiap harinya; 

e. penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam 

kehidupan keluarga; 

f. pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan 

pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus 

mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu 

melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran; 

g. penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar 

porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks; 

h. meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 

 

      Usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk 

menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita 

dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar 

(Kartono 2013:267). Usaha tersebut antara lain: 

a. melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang 

melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan 

keamanan para prostitute serta lingkungannya; 

b. untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan 

resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat 

yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: 

pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan 

keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif; 

c. penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila 

terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat 

masing-masing; 

d. pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk 

menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya; 

e. menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia 

meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila; 

f. mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan 

masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas 

wanita tuna susila itu mengawali hidup baru; 
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g. mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tuna 

susila untuk membawa mereka ke jalan yang benar; 

h. mengikutsertakanex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha 

transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk dan di tanah air dan 

perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita. 

 

      Giusta, Tomaso and Stron (2004: 5) menjelaskan bahwa “the conclusions 

reached by the study are that prostitution will always exist, even if it is 

prohibited by law, that limits can be drawn on the types of prostitution 

existing in each community, and that policies prohibiting prostitution 

altogether should be changed for the good of society” (kesimpulan yang 

dicapai oleh penelitian ini adalah bahwa prostitusi akan selalu ada, bahkan 

jika itu dilarang oleh hukum, keterbatasan itu dapat di gambarkan pada jenis 

prostitusi yang ada di setiap komunitas, dan bahwa kebijakan yang melarang 

prostitusi sama sekali harus diubah untuk kebaikan masyarakat. 

      Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelacuran akan selalu 

ada bahkan jika itu dilarang oleh hukum, maka penanggulangan pelacuran 

bisa dilakukan dengan cara rehabilitasi. Selain itu, pemerintah juga harus 

membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan gaji yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pelatihan serta 

keterampilan bagi para wanita agar tidak bekerja sebagai PSK. 

 

F. Tanggapan Masyarakat 

      Kartono (2013:257) mengemukakan bahwa semakin ditekan pelacuran, 

maka akan semakin luas menyebar prostitusi tersebut. Sikap reaktif dari 

masyarakat luas atau reaksi sosialnya bergantung pada empat faktor, yaitu: 
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1. derajat penampakan/visibilitas tingkah laku, yaitu menyolok tidaknya 

perilaku immoral para pelacur; 

2. besarnya pengaruh yang mendemoralisasi lingkungan sekitarnya; 

3. kronis tidaknya kompleks tersebut menjadi sumber penyakit kotor syphilis 

dan gonorrhoe, dan penyebab terjadinya abortus (keguguran) serta 

kematian bayi-bayi; 

4. pola kultural: adat-istiadat, norma-norma susila dan agama yang 

menentang pelacuran, yang sifatnya represif dan memaksakan. 

 

      Reaksi sosial itu bisa bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras 

serta memberikan hukuman berat sampai pada sikap netral, masa bodoh dan 

acuh tak acuh serta menerima dengan baik. Sikap menolak bisa bercampur 

dengan rasa benci, ngeri, jijik, takut, dan marah. Sedang sikap menerima bisa 

bercampur dengan rasa senang, memuji-muji, mendorong, dan simpati. 

      “Apabila deviasi atau penyimpangan tingkah laku berlangsung terus-

menerus dan jumlah pelacur menjadi semakin banyak menjadi kelompok-

kelompok deviant dengan tingkah lakunya yang menyolok, maka terjadilah 

perubahan pada sikap dan organisasi masyarakat terhadap prostitusi.Terjadi 

pula perubahan-perubahan dalam kebudayaan itu sendiri. Stigma atau noda 

sosial dan eksploitasi-komersialisasi seks yang semula dikutuk hebat, kini 

berubah dan mulai diterima sebagai gejala sosial yang umum” (Kartono, 

2013:258). 

 

G. Kerangka Berpikir 

      Kerangka berpikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi. 
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      Pekerja Seks Komersial (PSK) seringkali menjadi masalah di masyarakat. 

Keberadaan para pekerja seks komersial dinilai melanggar norma-norma 

sehingga kerap dibenci oleh banyak orang, tetapi para pekerja seks tersebut 

juga bukan tanpa alasan memilih pekerjaan menjadi PSK. Banyak faktor yang 

melatarbelakangi wanita bekerja sebagai PSK. Faktor tersebut dapat 

dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi faktor individu dan spiritual, sedangkan faktor eksternal meliputi 

ekonomi dan lingkungan. 

      Faktor individu adalah faktor yang paling kuat karena bersumber dari 

dalam diri. Faktor ini akan susah dipatahkan atau dibendung apabila seorang 

wanita ingin benar-benar menjadi pekerja seks komersial. Faktor internal 

selanjutnya adalah faktor spiritual. Faktor spiritual di sini apabila seorang 

wanita dibekali dengan pengetahuan agama yang kurang. Seorang wanita 

yang kurang menguasai pengetahuan tentang agama maka akan lebih mudah 

terjerumus untuk menjadi pekerja seks komersial. 

      Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi. Kesulitan dalam hal 

ekonomi sudah menjadi rahasia umum wanita menjadi pekerja seks 

komersial, karena tekanan ekonomi inilah beberapa wanita terpaksa menjual 

diri menjadi pelacur untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Selain itu lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap 

beberapa wanita yang memilih pekerjaan menjadi pekerja seks komersial. 

Lingkungan yang sudah terbiasa akan prostitusi dan pekerjaan sebagai 

pekerja seks komersial, kemudian dari pekerjaan tersebut dapat dengan 
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mudah mengkonsumsi barang-barang rumah tangga, maka akan 

menimbulkan kerabat dan tetangga dekatnya untuk meniru. Terjadilah 

keadaan dimana di lingkungan tersebut bahwa pekerjaan sebagai pekerja seks 

komersial dianggap sudah biasa. 

      Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan solusi terbaik bagi para 

PSK tersebut. Cara yang sudah sering dilakukan adalah seperti menyediakan 

pelatihan keterampilan bagi para PSK, harapannya tidak hanya sekadar 

pelatihan saja, tetapi ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut agar tidak 

bekerja sebagai PSK lagi. Berikutnya adalah Dinas Sosial maupun LSM 

terkait untuk melaksanakan sosialisasi HIV/AIDS atau penyakit infeksi 

menular seksual lainnya agar masyarakat lebih paham bagaimana cara 

mencegah dan menaggulanginya. Penyatuan/penyempitan lokalisasi juga 

perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari para pelaku prostitusi. 

Solusi ini juga diharapkan dapat menekan angka penularan HIV/AIDS yang 

semakin bertambah. Mendirikan panti rehabilitasi sendiri juga tidak ada 

salahnya. Melihat maraknya kasus prostitusi di kawasan pantura dan semakin 

banyaknya penderita HIV/AIDS adalah salah satu alasan yang kuat untuk 

mendirikan panti rehabilitasi sendiri. 

      Tujuan akhirnya adalah agar PSK tersebut dapat kembali hidup normal di 

masyarakat dengan kreatif dan produktif, karena pada hakikatnya PSK juga 

manusia yang akhirnya akan kembali ke masyarakat. 

      Kerangka teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Pekerja Seks Komersial 

(PSK) 

 Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan 

bagi para wanita dan tindak lanjut dari pelatihan 

tersebut agar tidak bekerja sebagai PSK lagi. 

 Dinas Sosial melaksanakan sosialisasi HIV/AIDS 

 Penyatuan/penyempitan lokalisasi di Kab. Batang 

 Pemerintah Daerah mendirikan panti rehabilitasi 

di Kab. Batang. 

Latar Belakang 

1. faktor internal, meliputi: 

a. faktor individu; 

b. spiritual; 

2. faktor eksternal, meliputi: 

a. ekonomi 

b. lingkungan 

Karakteristik 

 Umur 

 Pendidikan 

 Latar Belakang Keluarga 

 Keyakinan/agama 

 Lingkungan 

 Geografi Sosial 

Kembali menjadi manusia 

normal di masyarakat 
 

Tanggapan masyarakat 

Membiarkan (permisif) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong 2010: 6). 

 

B. Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian atau 

tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

lokalisasi Petamanan yang berada di kawasan pangkalan truk Banyuputih dan 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang 

karena PSK di Dusun Petamanan Desa Banyuputih tempatnya dilokalkan di 

lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih. 

 

C. Fokus Penelitian 

      Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang 
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sangat menentukan dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif tidak 

dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi diangkat dari permasalahan. Fokus 

penelitian dalam permasalahan latar belakang dan karakteristik Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Batang adalah: 

a. Latar belakang, dengan indikator sebagai berikut: 

1. faktor internal, meliputi: faktor individu dan spiritual; 

2. faktor eksternal, meliputi: ekonomi dan lingkungan Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di lokalisasi Petamanan Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 

b. Karakteristik, dengan indikator sebagai berikut: 

1. umur; 

2. pendidikan; 

3. latar belakang keluarga; 

4. keyakinan/agama; 

5. lingkungan, dan; 

6. geografi sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Petamanan 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih 

Kabupaten Batang. 

c. Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan dan atau Desa Banyuputih 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terhadap keberadaan PSK. 
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D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

      Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono 2010:137). Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Para wanita Pekerja Seks Komersial (PSK). 

b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang. 

c. LSM FKPB (Forum Komunikasi Peduli  Batang). 

d. Pelanggan PSK. 

e. Kepala Dusun Petamanan dan atau Kepala Desa Banyuputih serta 

warga masyarakat Dusun Petamanan. 

2. Sumber Data Sekunder 

      Sumber data sekunder adalah catatan yang jaraknya telah jatuh dari 

sumber original (Kaelan 2005:65). Segala bentuk tentang berbagai macam 

peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting 

dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder adalah: 

a. Dokumentasi, berupa gambar peta sebaran lokasi dan jumlah populasi 

kunci WPS di kab. Batang (KPA 2011). 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

      Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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a. Observasi 

      Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009:145) menjelaskan observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi 

yang dilakukan peneliti meliputi tempat tinggal PSK yang berada di 

lokalisasi Petamanan Banyuputih dan kehidupan sehari-hari PSK. 

 

b. Wawancara 

      Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2010:186). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

bebas terpimpin yaitu wawancara dengan membuat pedoman 

pertanyaan yang berisi pertanyaan yang menghendaki jawaban yang 

luas, terkait latar belakang (alasan dan faktor penyebab) wanita di 

lokalisasi Petamanan memilih pekerjaan sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK) dan karakteristik (umur, pendidikan, latar belakang 

keluarga, keyakinan/agama, lingkungan, dan geografi sosial) Pekerja 

Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Petamanan Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 
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c. Dokumentasi 

      Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2010:274). 

Dokumentasi tersebut diantaranya berupa foto, rekaman suara, dan 

video. Berikut adalah rinciannya. 

1. Dokumentasi foto diantaranya: 

a. foto observasi lokasi penelitian; 

b. wawancara dengan PSK, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang, LSM FKPB, pelanggan, dan 

warga sekitar; 

2. Dokumentasi rekaman suara, diantaranya: 

a. Proses wawancara dengan PSK, LSM FKPB, pelanggan, dan 

warga sekitar, 

3. Dokumentasi video, diantaranya: 

a. Proses wawancara dengan Kepala atau staff ahli Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab. Batang. 

b. Proses wawancara dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di 

lokalisasi Petamanan Banyuputih. 

 

F. Keabsahan Data 

      Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan 

keabsahan data. Menurut Moleong (2010:324) pelaksanaan pemeriksaan 
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didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

      Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. 

      Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi memanfaatkan sumber. Triangulasi dalam sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam hal ini akan diperoleh 

dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data 

hasil wawancara dari informan mengenai latar belakang dan karakteristik PSK 

di lokalisasi Petamanan Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Batang. 

 

G. Metode Analisis Data 

      Menurut Moleong (2010:280) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi Data 

      Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. 

3. Penyajian Data 

      Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, 

misalnya bentuk matriks, grafik, dan bagan. 

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi 

      Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi, 

dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat 

dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 
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(Miles dan Hubberman dalam Rachman, 1999:120) 

      Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

memengaruhi dan terkait. Pertama dilakukan penelitian di lapangan 

dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data-data yang dikumpulkan banyak maka 

akan direduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. 

Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. 

Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi. 

Penyajian 

Data 

Verifikasi 

Reduksi 

Data 

Pengumpulan 

Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokalisasi Petamanan 

      Kawasan pantura adalah kawasan yang sangat rawan akan penyakit 

infeksi menular seksual. Dunia prostitusi di kawasan pantura khususnya 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kabupaten Batang terjadi sudah 

sangat lama. Awal mula adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dusun 

Petamanan mereka menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan pantura, 

hal tersebut tentu sangat tidak elok untuk dipandang, sangat 

memprihatinkan, dan membuat orang tua resah akan perkembangan 

moral anak-anak mereka. 

      Masyarakat di Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kabupaten Batang 

harus pintar memilih pergaulan dan mampu mengkondisikan dirinya agar 

tidak terjerumus terhadap hal-hal yang merugikan diri sendiri. Desa 

Banyuputih merupakan daerah yang strategis di kawasan pantura, pada 

tahun 1978 Pemerintah Daerah mendirikan sebuah terminal truk tepatnya 

di Pedukuhan Petamanan kemudian pada tahun 1996 Pemerintah Daerah 

juga membangun sebuah terminal bis di Pedukuhan Banyuputih. 

      Kawasan pantura khususnya Kabupaten Batang adalah kawasan 

dimana titik lelah mulai datang. Orang yang berpergian jauh dari luar 

kota yang melewati pantura dan ingin ke ibu kota Jakarta serta yang dari 
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ibukota Jakarta ingin ke kota lainnya melewati pantura secara tidak 

langsung akan memilih beristirahat di kawasan pantura khususnya 

Kabupaten Batang. Terlebih para sopir truk yang membawa barang dari 

luar kota dan jauh dari istri, pantura adalah kawasan yang punya daya 

tarik tersendiri. 

      Tersedianya pangkalan truk di pantura yakni di Desa Banyuputih 

tentu membuat para sopir truk merasa lega karena tidak usah bingung 

lagi untuk memarkirkan truknya karena sempitnya lahan, namun entah 

mengapa dua contoh pangkalan truk yang ada di Desa Banyuputih yakni 

pangkalan truk Penundan dan pangkalan truk Petamanan selalu disisipi 

dengan lokalisasi. Sekilas tidak ada apa-apa dari luar, hanya pangkalan 

truk biasa tempat untuk para sopir truk beristirahat dan beberapa warung 

kecil-kecilan yang menjual makanan dan minuman, namun jika dicermati 

ke dalam ternyata terdapat kompleks perumahan yakni lokalisasi di 

belakang pangkalan truk tersebut, begitu yang terjadi di pangkalan truk 

Petamanan Desa Banyuputih. 

      Lokalisasi di Dusun Petamanan adalah kompleks lokalisasi yang 

tertata rapi dan bersih, berbentuk perumahan warga sederhana yang 

terdiri dari 1 Rukun Tetangga yaitu RT 04 Dusun Petamanan. Letaknya 

tepat di belakang pangkalan truk Banyuputih. Setiap rumah rata-rata 

memiliki alat untuk karaoke dan di depan rumah tersebut selalu terdapat 

papan yang bertuliskan “Daerah Wajib Kondom” (observasi 2 April 

2015). Dari dinas kesehatan terkait pun biasanya satu bulan sekali 
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mengadakan VCT atau tes kesehatan bagi para wanita pekerja seks yang 

berada di lokalisasi tersebut. Terdapat kepengurusan yang autentik dan 

jelas. Bahkan karena letaknya yang berdampingan dengan warga aturan 

yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung yakni untuk musik karaoke 

hanya diperbolehkan sampai pukul 24:00 WIB. 

 

2. Latar Belakang Pekerja Seks Komersial (PSK) 

      Lokalisasi Petamanan merupakan lokalisasi yang cukup ramai, pada 

tahun 2011 terdapat 209 WPS (Wanita Pekerja Seks; sebutan lain untuk 

PSK) di Desa Banyuputih yakni dengan rincian di lokalisasi Penundan 

Banyuputih sebanyak 120 WPSL (Wanita Pekerja Seks Langsung) dan di 

lokalisasi Petamanan Banyuputih sebanyak 89 WPSL (Wanita Pekerja 

Seks Langsung). Hal tersebut dijabarkan kembali dalam gambar dari data 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tahun 2011. 
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Sumber:  google.com (Laporan Triwulan 7SSR KPA Kabupaten Batang Periode 

Januari – Maret 2012). 

Gambar 4.1.  Peta sebaran lokasi dan jumlah populasi kunci WPS di 

Kab. Batang (KPA 2011). 

 

      Pada tahun 2015 ini, lebih terperinci sampai akhir bulan April 2015 

WPSL yang berada di lokalisasi Petamanan Banyuputih hanya sebanyak 

44 WPSL dan 22 mucikari(ibu asuh/germo) (sumber data LSM FKPB – 

Batang). Jumlah tersebut turun sangat signifikan dibandingkan dengan 

jumlah WPSL pada tahun 2011. Perbedaan jumlah yang sangat jauh 

berbeda dalam kurun waktu empat tahun dirasa sudah biasa. Pada 

dasarnya para PSK memang suka berpindah-pindah tempat mencari yang 

lebih ramai selain itu juga banyaknya kafe-kafe dan tempat karaoke baru 

di kawasan pantura yang dirasa lebih bergengsi dan meningkatkan tarif 
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para PSK menjadi alasan para PSK berpindah dari lokalisasi Petamanan 

Banyuputih. 

      Bapak Suwandi, S.E selaku staff ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang mengatakan bahwa untuk sekarang 

wanita yang bekerja menjajakan tubuhnya atau badannya disebut dengan 

WPS, yaitu Wanita Pekerja Seks, bukan PSK (Pekerja Seks Komersial) 

lagi. 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berada di lokalisasi Petamanan 

Banyuputih bisa dikatakan semuanya adalah pendatang, dalam arti lain 

tempat lokalisasinya adalah lokalisasi Petamanan, tetapi PSK yang 

berada di lokalisasi tersebut adalah bukan orang Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih. Kalau pun ada orang Petamanan atau warga Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih di lokalisasi tersebut, mereka berada di situ 

untuk bekerja yang lain seperti buruh cuci, jualan air, jualan kecil-

kecilan, dan yang lainnya. 

      Faktor penyebab wanita masuk dalam dunia pelacuran diungkapkan 

oleh Bapak Suwandi, S.E selaku Staff ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Batang sebagai berikut:  

“Terutama ekonomi, karena ekonomi lemah sehingga mencari 

pekerjaan sulit, karena lapangan pekerjaan sempit sehingga paling 

mudah mencri pekerjaan untuk seorang wanita ya lewat seperi itu, 

seperti PL, sekarang bahasa kita PL, Pemandu Lagu, pemandu lagu 

sebenarnya juga komplit, bisa mandu lagu juga bisa ngamar. Faktor 

utama adalah ekonomi dan renggangnya dengan keluarga” 

(wawancara 4 April 2015). 
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      Berikutnya terkait alasan atau faktor yang menyebabkan mereka 

masuk dalam dunia pelacuran khususnya di lokalisasi Petamanan, Ahmad 

Nafis staff ahli dari LSM FKPB menyatakan sebagai berikut: 

“Karena faktor mereka terjun ke pelacuran adalah ekonomi, toh 

kalau mereka ekonominya mampu tidak mungkin ke situ, karena 

ekonominya lemah ee mau tidak mau, tidak punya skill, faktor 

pendidikannya rendah ya kerja paling enak ya menjajakan diri itu. 

Faktor utama ya itu ekonomi, faktor kedua mungkin lingkungan. Jadi 

ee karena lingkungannya mereka itu memang mendorong untuk ee 

melakukan hal seperti itu ya akhirnya mereka ikut-ikutan dengan 

yang lain atau tren istilahnya, kalau ee yang lain bekerja seperti itu 

hasilnya banyak walaupun dia berkecukupan dilingkungannya 

akhirnya dia terjun juga ke situ” (wawancara 9 April 2015). 

 

      Alasan ekonomi wanita untuk masuk dalam dunia pelacuran sudah 

menjadi rahasia umum khususnya di Kabupaten Batang. Rendahnya 

tingkat pendidikan juga menjadikan beberapa wanita kesulitan mencari 

pekerjaan, maka pekerjaan yang mudah tanpa keterampilan dan tanpa 

syarat kelulusan tertentu adalah menjadi PSK. 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Petamanan Banyuputih 

cenderung tertutup ketika diminta untuk diwawancara. Dari data LSM 

FKPB jumlah PSK di lokalisasi sebanyak 44 PSK, peneliti mendapatkan 

10 informan PSK di lokalisasi Petamanan, dari 10 informan, 7 informan 

mengatakan bahwa alasan menjadi PSK adalah karena ekonomi, satu 

informan karena frustrasi ditinggal suami, satu informan karena dijebak 

dan dibohongi, dan satu informan lagi karena ingin hura-hura. 

      Misalnya saja Nana (nama samaran), 20 tahun asal Desa Blado 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang, mengungkapkan bahwa: 
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“Yaitu pingin sesuatu, tapi gak mau merepotkan orang tua, mencari 

jalan pintas” (wawancara 7 April 2015). 

 

      Alasan ekonomi berikutnya diungkapkan oleh Mumum (nama 

samaran), 28 tahun asal Semarang sebagai berikut: 

“Ekonomi kurang, kebutuhan anak banyak karena gak ada bapaknya 

dan bapak tidak tanggung jawab” (wawancara 7 April 2015). 

 

      Selain alasan ekonomi, satu informan mengungkapkan bahwa 

alasannya bekerja di lokalisasi Petamanan dan menjadi PSK adalah 

karena frustrasi ditinggal oleh suami. Berikut adalah pengungkapan 

Rahma (nama samaran), 23 tahun asal Kota tegal: 

“Pertama kan nikah, terus pas hamil pertengahan baru jalan 5 bulan 

ada masalah sama suami, terus pisah, pas anak lahir cerai sendiri 

(rapak), terus mau dijodohin, cowone tak tes pura-pura jadi 

mantannya kok ngrespon, akhire ah frustrasi, akhire balik ke sini” 

(Awalnya itu menikah, saat hamil pertengahan berjalan 5 bulan ada 

masalah dengan suami, akhirnya pisah, saat anak lahir mengajukan 

untuk cerai sendiri (rapak), kemudian mau dijodohkan, calon suami 

yang mau dijodohkan saya tes dulu dengan berpura-pura menjadi 

mantannya, ternyata merespon, akhirnya frustrasi dan kembali ke 

sini) (wawancara 7 April 2015). 

 

      Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan dari pernikahan 

diharapkan suami atau istri saling mengisi satu sama lain karena semua 

itu berkaitan dengan teman hidup dalam menjalani kehidupan ini, tetapi 

terkadang dari pernikahan yang diharapkan mampu menjadi impian 

semua orang untuk mencapai kebahagiaan di tengah jalan terjadi masalah 

yang tidak terduga misalnya bercerai atau ditinggal salah satu pihak 

entah suami atau istri. Jika terjadi hal tersebut maka akan timbul perasaan 

trauma dan frustrasi, terutama pada wanita. 
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      Alasan yang cukup tragis ternyata terdapat pada satu informan yang 

ditemui peneliti, informan tersebut mengaku masuk dalam dunia 

prostitusi di lokalisasi Petamanan, karena dijebak atau dibohongi oleh 

seseorang. Siti (nama samaran), 40 tahun asal Desa Ngelak Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang, mengatakan: 

“Dijebak, diajak orang untuk bekerja di Limpung (salah satu desa 

dan kecamatan di Kabupaten Batang) di bakso tapi malah ke sini. 

Alasan utama ya itu, bukan ekonomi” (Wawancara 7 April 2015). 

 

      Sungguh tragis ketika seorang wanita bekerja menjadi PSK karena 

dijebak atau dibohongi. Bahkan ketika ditanya lebih lanjut informan 

masuk lokalisasi baru sekitar 3 tahun lalu yakni pada usia 37 tahun. 

Dilihat dari usianya saja sudah tidak bersaing jika harus menjadi PSK. 

      Namun dari berbagai alasan yang ironi tersebut, terdapat juga alasan 

menjadi PSK adalah ingin bersenang-senang. Berikut adalah Intan (nama 

samaran), 22 tahun asal Jepara mengatakan: 

“Pingin hura-hura, nekat aja kerja di sini, wis kui ntok”.(Pingin hura-

hura, nekat saja kerja di sini, sudah itu saja) (wawancara 7 April 

2015). 

 

      Dari 10 informan, 9 informan mengatakan mereka datang dari 

keadaan ekonomi yang pas-pasan, dan hanya satu informan yang 

ekonominya lebih dari cukup. Para PSK mencari nafkah sendiri (tidak 

dengan orangtua/saudara/suami), tinggal di lokalisasi sendiri (dengan 

mami/mucikari/germo/ibu asuh), dan datang dengan sukarela (kecuali 

Siti, dijebak/dibohongi). 
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      Peneliti mencoba menggali lebih dalam terkait masalah kepuasan 

biologis dari PSK di lokalisasi Petamanan Banyuputih, dan hasilnya 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Kepuasan Biologis PSK. 

 

Kode PSK Kepuasan Biologis 
Alasan/faktor 

penyebab 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

Puas dengan 1 pasangan 

(hanya sekadar melayani) 

Puas dengan 1 pasangan 

Puas dengan 1 pasangan 

Puas dengan 1 pasangan 

Puas dengan 1 pasangan 

Puas dengan 1 pasangan 

Tidak puas dengan 1 pasangan 

Tidak puas dengan 1 pasangan 

Tidak puas dengan 1 pasangan 

Frustasi karena suami 

Ekonomi 

Dijebak, dibohongi. 

Ekonomi 

Ekonomi 

Ekonomi 

Ekonomi 

Hura-hura 

Ekonomi 

Ekonomi 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

      Dari 10 informan, 3 informan memiliki kebutuhan biologis yang 

besar dibuktikan dengan tidak puasnya mereka hanya dengan satu 

pasangan, 6 informan lainnya mengaku puas dengan satu pasangan, dan 

satu informan tidak pernah merasakan dengan sepenuh hati atau hanya 

sekadar melayani tamu/pelanggan saja. 

      Peneliti mencoba lagi dengan pertanyaan yang lain yakni terkait gaya 

hidup mereka para PSK, apakah suka berganti-ganti gadget, baju, dan 

yang lainnya, hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Gaya Hidup PSK. 

 

Kode PSK Gaya Hidup Konsumtif 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

IYA 

TIDAK 

TIDAK 

IYA 

IYA 

IYA 

IYA 

IYA 

IYA 

IYA 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

      Dari jawaban 10 informan di atas, terlihat bahwa 8 informan 

memiliki gaya hidup konsumtif dan hanya 2 informan yang tidak 

memiliki gaya hidup konsumtif. 

      Dalam hal penyakit kelamin yakni HIV/AIDS, 10 informan 

kesemuanya menjawab takut akan penyakit HIV/AIDS karena 

mematikan dan belum ada obatnya, tetapi mereka cukup pintar dalam 

menangani masalah tersebut, secara tegas mereka menganjurkan agar 

pelanggannya memakai pengaman/kondom setiap kali berhubungan. 

      Dari 7 informan yang menjadi PSK karena faktor ekonomi, setelah 

ditanya lebih lanjut, 2 informan ternyata terdapat faktor lain selain 

ekonomi, 1 informan karena stres ditinggal suami dan 1 informan lagi 

karena orang tua tidak harmonis. 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) pun ada karena adanya pengguna atau 

pelanggan dan permintaan. Seperti halnya PSK, pelanggan atau 

pengguna jasa PSK kecenderungan tertutup ketika diminta untuk 
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diwawancara. Peneliti mendapatkan 6 pelanggan di lokalisasi Petamanan 

Banyuputih. Berikut adalah ungkapan dari beberapa pengguna jasa PSK 

mengapa hingga akhirnya mereka menggunakan jasa PSK. 

      Bapak Yetno (nama samaran), berprofesi sebagai supir truk yang 

berasal dari Lumajang, Jawa Timur, mengungkapkan mengapa 

menggunakan jasa PSK adalah sebagai berikut: 

“Mau pulang kejauhan ya, perasaan ya, masak mau beli di sana, 

diemnya (tinggalnya) di sini” (wawancara 12 April 2015). 

 

      Sementara bapak Agus (nama samaran), berprofesi sebagai keamanan 

pangkalan, mengungkapkan alasannya sebagai berikut: 

“Ya alasannya ya itu istilahnya pelayanan di rumah itu kan ada 

complaint (keluhan) ada apa kadang-kadang (wawancara 12 April 

2015). 

 

      Akhirnya, PSK akan selalu ada jika masih ada lelaki yang 

membutuhkan. Terlebih lokalisasi Petamanan Banyuputih yang letaknya 

di belakang pangkalan truk Banyuputih dan berada di pantura membuat 

beberapa supir truk untuk berhenti sejenak guna beristirahat dan 

memenuhi kebutuhan biologis yang jauh dengan istri. 

      Latar belakang dari beberapa wanita memilih pekerjaan menjadi 

Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang mayoritas adalah 

karena alasan atau faktor ekonomi. Adapun alasan lain selain faktor 

ekonomi adalah karena frustrasi ditinggal suami, dijebak atau dibohongi 

seseorang yang tidak bertanggungjawab sehingga masuk ke lokalisasi, 

dan hanya ingin bersenang-senang atau hura-hura. 
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3. Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) 

a. Umur 

      Umur bagi para PSK adalah nilai jual yang sangat mendukung 

untuk menarik pelanggan. Semakin muda usianya (usia dewasa) 

maka semakin banyak pula pelanggan yang menginginkannya. Dari 

10 informan,  8 informan berumur berkisar antara 20-25 tahun, satu 

informan berumur 28 tahun, dan satu informan berumur 40 tahun. 

Tabel 4.3. Usia, Status Perkawinan, dan Usia Pertama Seks PSK. 

 

Kode PSK 
Usia 

sekarang 

Status 

perkawinan 

Usia 

pertama 

hubungan 

seks* 

*dengan 

siapa 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

23 tahun 

20 tahun 

40 tahun 

28 tahun 

23 tahun 

23 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

21 tahun 

20 tahun 

Menikah 

Belum menikah 

Menikah 

Menikah 

Belum menikah 

Belum menikah 

Menikah 

Belum menikah 

Belum menikah 

Belum menikah 

20 tahun 

17 tahun 

15 tahun 

18 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

15 tahun 

17 tahun 

16 tahun 

16 tahun 

Suami 

Pacar 

Suami 

Suami 

Pacar 

Pacar 

Suami 

Pacar 

Pacar 

Pacar 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

      Dari data di atas terlihat bahwa dari 6 informan yang belum 

menikah, kesemua informan yang belum menikah tersebut telah 

melakukan hubungan seks di usia muda, bahkan melakukan 

hubungan seks nya dengan kekasihnya. 
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Tabel 4.4. Upah Rata-rata dan Jumlah Tamu/Pelanggan PSK. 

 

Kode PSK Upah rata-rata/hari Jumlah tamu perhari 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

400.000 

400.000 

200.000 

300.000 

300.000 

300.000 

200.000 

200.000 

300.000 

400.000 

2 tamu/pelanggan 

2 tamu/pelanggan 

5 tamu/pelanggan 

3 tamu/pelanggan 

3 tamu/pelanggan 

2 tamu/pelanggan 

2 tamu/pelanggan 

3 tamu/pelanggan 

7 tamu/pelanggan 

2 tamu/pelanggan 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

      Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 10 informan, 

upah rata-ratanya adalah Rp 300.000,- perhari dan untuk 

tamu/pelanggan rata-rata setiap harinya adalah 3 tamu/pelanggan. 

 

b. Pendidikan 

      Tingkat pendidikan tentu akan sangat berpengaruh terhadap 

pemikiran atau sudut pandang seseorang. Pendidikan berperan 

penting dalam pengambilan keputusan seseorang wanita terlebih jika 

ingin menjadi PSK. Seorang yang berpendidikan tinggi tentu akan 

memilih pekerjaan lain karena dengan syarat kelulusannya yang baik 

tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, berbeda jika 

hanya tamatan SD/sederajat atau SMP/sederajat. 
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      Bapak Suwandi, S.E (staff ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang) terkait pendidikan rata-rata para 

PSK mengungkapkan: 

”SD sampai SMP, rata-rata pendidikan itu SD sampai SMP, 

kalau SMA itu kecil sekali, karena ditingkat SMA itu mungkin 

sebagai seorang pelacur itu SDM nya sudah lain daripada yang 

SD maupun SMP” (wawancara 4 April 2015). 

 

      Kemudian dari LSM FKPB, bapak Ahmad Nafis 

mengungkapkan bahwa: 

“Telah kami sampaikan bahwa pendidikan juga sangat 

mendukung adanya kegiatan ini, artinya bahwa pendidikan 

rendah itu sangat berpotensi warga kita warga Batang terjun di 

dunia prostitusi karena rata-rata di situ pendidikannya maksimal 

adalah SMP, ada yang tidak lulus sekolah, ada yang SD jadi 

maksimal SMP jarang yang sampai SMA, kalau yang SMA itu 

biasanya masuk di cafe-café artinya lebih daya tariknya lebih 

lah, atau mereka kalau di cafe itu kan lebih keren walaupun 

sebenarnya sama di cafe juga melayani tamu dan sebagainya” 

(wawancara 9 April 2015). 

 

      Berikut adalah data tingkat pendidikan yang peneliti temui yakni 

10 informan di lokalisasi Petamanan Banyuputih: 

Tabel 4.5.Tingkat Pendidikan PSK. 

 

Kode PSK Pendidikan 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

Tidak tamat SMA/sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 
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      Dari 10 informan, 5 informan berhasil menempuh pendidikan 

sampai dengan tamat SMP/sederajat, satu informan tidak tamat 

SMA/sederajat, dan 4 informan lainnya hanya tamat SD/sederajat 

 

c. Latar belakang keluarga 

      Latar belakang keluarga tentu sangat menentukan bagaimana 

tingkah laku anggota keluarganya di masyarakat.Dari 10 informan 

PSK di lokalisasi Petamanan, 9 informan mengatakan bahwa mereka 

datang dari latar belakang keluarga yang harmonis dan dengan orang 

tua yang lengkap namun untuk keluarga dari informan sendiri (yang 

sudah pernah menikah) saat ini semuanya sudah bercerai dan 

menghidupi anaknya dengan kerja kerasnya sendiri dan dengan 

bekerja sebagai PSK, dan hanya satu informan saja yang datang dari 

latar belakang keluarga yang tidak harmonis. 

 

d. Keyakinan atau agama 

      Keyakinan atau agama PSK di lokalisasi Petamanan Banyuputih, 

dari 10 informan kesemuanya adalah beragama Islam. Ditampilkan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Keyakinan/Agama PSK. 

 

Kode PSK Agama 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

Islam 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

      Keyakinan atau agama adalah kunci seseorang dalam 

membentuk karakter dirinya. Dari 10 informan yang diwawancarai, 

10 informan memeluk agama Islam. Memang ada yang secara 

terang-terangan mengaku Islam KTP, tetapi pada saat melaksanakan 

observasi pada tanggal 2 April 2015 peneliti melihat beberapa alat 

sholat wanita yang dijemur di depan rumah-rumah (tempat karaoke 

sekaligus tempat PSK tinggal), hal tersebut memperlihatkan sisi lain 

dari kehidupan seorang PSK bahwa sebenarnya PSK tersebut tidak 

sepenuhnya buta akan agama, mereka sebenarnya tahu tetapi karena 

desakan ekonomi (beberapa informan) mereka harus bekerja untuk 

melacur. 

 

e. Lingkungan 

      Lingkungan di lokalisasi Petamanan Banyuputih adalah 

lingkungan kompleks perumahan petak kecil lokalisasi pada 
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umumnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan tempat 

tinggal terdahulu dimana seorang PSK tinggal bersama orang tuanya 

atau suaminya. Dari 10 informan, 7 respponden mengatakan bahwa 

lingkungan tempat tinggal mereka dahulu adalah lingkungan petani, 

2 informan mengatakan lingkungan tempat tinggal mereka terdahulu 

adalah usaha mebel, dan satu informan mengatakan bahwa 

lingkungan tempat tinggal mereka terdahulu adalah lingkungan 

tukang/kerja bangunan. 

      Lingkungan terdahulu PSK (10 informan) di lokalisasi 

Petamanan Banyuputih adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Lingkungan terdahulu PSK. 

 

Kode PSK Lingkungan 

0415 – 401 

0415 – 402 

0415 – 403 

0415 – 404 

0415 – 405 

0415 – 406 

0415 – 407 

0415 – 408 

0415 – 409 

0415 – 410 

Kerja bangunan 

Petani 

Petani 

Petani 

Petani 

Petani 

Petani 

Petani 

Usaha mebel 

Usaha mebel 

 
Sumber : dokumentasi peneliti. 

 

f. Geografi sosial 

      Inti dari geografi sosial adalah bagaimana lingkungan 

mempengaruhi aktivitas masyarakat yang ada didalamnya. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 3 April 2015 Desa 
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Banyuputih Kabupaten Batang adalah desa yang terletak di pantura 

dimana untuk pesisir Kabupaten Batang merupakan daerah titik lelah 

bagi para supir truk. Hal tersebut mengakibatkan para supir truk 

untuk beristirahat di daerah tersebut. Kondisi tersebut memicu 

timbulnya permintaan akan kebutuhan biologis para supir yang 

notabene hidup jauh dari istri. Untuk memenuhi permintaan tersebut 

maka muncul prostitusi yang pada awalnya prostitusi tersebut berada 

di tepi jalan pantura. 

      Dengan kondisi lingkungan tersebut mempengaruhi masyarakat 

(beberapa wanita) untuk terjun dalam dunia prostitusi dikarenakan 

letak geografis Desa Banyuputih yang berada di pesisir pantura dan 

termasuk titik tengah jalur transportasi dari dua daerah pusat industri 

yang berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi inilah 

yang kemudian menjadikan Desa Banyuputih sebagai titik 

pemberhentian dan peristirahatan yang strategis. 

      Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten 

Batang dari umurnya sebagian besar adalah berusia muda yakni 

berkisar kurang dari 30 tahun. Pendidikannya hanya sebatas tamatan 

SD/sederajat dan SMP/sederajat, tidak ada yang tamatan 

SMA/sederajat. Latar belakang keluarga dari PSK di lokalisasi 

Dusun Petamanan juga mayoritas datang dari keluarga yang 

harmonis dan beragama Islam, walaupun hanya Islam KTP. 
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Lingkungan terdahulu para PSK di lokalisasi Dusun Petamanan 

sebagian besar adalah petani, sedangkan untuk geografi sosialnya, 

yakni pengaruh lingkungan terhadap aktivitas manusianya para PSK 

memanfaatkan letak geografis Desa Banyuputih yang berada di 

pantura dan berada di tengah antara jalur industri Jawa Barat dan 

Jawa Timur sebagai kesempatan untuk pemenuhan biologis bagi 

para supir yang jauh dari istri. 

 

4. Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan dan atau Desa 

Banyuputih 

      Dusun Petamanan Desa Banyuputih seperti yang sudah dijelaskan 

bahwa Desa Banyuputih adalah desa yang masyarakatnya menjunjung 

tinggi nilai agama, mempunyai agenda yang sangat padat dalam hal 

keagamaan, tetapi di sisi lain juga terdapat lokalisasi di Dusun 

Petamanan. Hal tersebut memang disengaja dengan dipadatkannya 

kegiatan keagamaan agar para remaja tidak punya waktu untuk masuk 

dalam dunia lokalisasi tersebut, ungkap bapak Imron Husaini selaku 

Kepala Dusun Petamanan. 

      Adapun hambatan peneliti adalah tertutupnya masyarakat Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih ketika akan ditanya mengenai keberadaan 

PSK dan lokalisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Warga masyarakat 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih sebagian besar tidak mau 

diwawancara terkait PSK atau lokalisasi yang ada di Petamanan.Warga 
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Dusun Petamanan Desa Banyuputih secara terang-terangan tidak mau 

menjawab ketika ditanya masalah lokalisasi yang ada di sekitar tempat 

tinggalnya. Peneliti hanya mendapatkan 8 informan dari warga 

masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih. 

      Tanggapan masyarakat di Dusun Petamanan dan atau Desa 

Banyuputih pun sangat beragam terkait keberadaan PSK dan lokalisasi di 

lingkungan mereka tinggal. Bapak Sodikin selaku Kepala Desa 

Banyuputih memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Jelas ada gangguan, masyarakat tidak setuju secara umum, karena 

itu sudah lama ada ya kita maklumi lah, manusiawi, tapi yang jelas 

kami sebagai kepala desa mengacu pada Perda nomer 6 tahun 2011 

tentang prostitusi” (wawancara 6 April 2015). 

 

      Selanjutnya bapak Nurwan sebagai warga Dusun Petamanan ketika 

ditemui dirumahnya mengungkapkan tanggapannya terkait keberadaan 

PSK di sekitar wilayah tempat tinggalnya sebagai berikut: 

“Lingkungan si kurang mendukung, dulu aja pas waktu wakil bupati 

yang namanya mas Mahfud itu rencana mau dibuat kantor camat tapi 

nyatanya pro dan kontra terus dipindah ke itu to..ee Sembung, nah 

itu dulu mungkin kalau mas Mahfud masa kerjanya belum habis ya 

di tindaklanjuti mungkin, dia kan tekun juga si, ndilalah pas ganti itu 

bupati dan wakil bupati ditindaklanjuti di Sembung malahan” 

(wawancara 6 April 2015). 

 

      Bapak Imron Husaini selaku Kepala Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih mengungkapkan bahwa: 

“Selama ada koordinasi dalam arti kegiatan itu ada aturan dan 

memenuhi aturan desa terutama nggak ada masalah. Kita kan juga 

hidup di samping harus berkomunikasi, bersinergi, kita juga harus 

nyadar sih ya, semua orang juga gak semua orang baik, dulu juga 

orang yang namanya kemaksiatan itu tetap ada yang penting 

lingkungan dalam diimbangi dengan kegiatan positif (keagamaan) 

untuk membentengi” (wawancara 6 April 2015). 
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      Bapak Slamet mengungkapkan bahwa: 

“Yang jelas apa namanya itu, dari segi ekonomi mendukung, tapi 

dari segi agama kan ada larangannya. Yang jelas apa namanya itu 

50:50 lah, mendukung karena itu, gak ada penilaian kalau ada 

penilaian kan mungkin nggak sampe situ” (wawancara 8 April 

2015). 
 

      Bapak Bejo mengungkapkan bahwa: 

“Kalau saya pribadi tidak masalah mungkin kalau lingkungan agak 

merasa terganggu, karena mungkin moral atau mental anak remaja 

itu kebanyakan kalau sudah menyentuh atau terjun di lokalisasi 

sudah lupa segalanya apalagi tentang pekerjaan mungkin itu bisa 

terlupakan” (wawancara 8 April 2015). 

 

      Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya masyarakat ada sedikit gangguan dari adanya PSK dan 

lokalisasi di sekitar tempat tinggal mereka, tetapi mereka lebih memilih 

sikap acuh tak acuh atau netral, karena itu bukan urusan mereka juga 

selama masih ada koordinasi dan mematuhi aturan yang diberikan oleh 

desa warga tidak keberatan. 

      Kemudian peneliti bertanya lagi dengan 8 informan terkait 

kenyamanan yakni merasa terganggu atau tidak, 4 informan merasa 

terganggu dan 4 informan lainnya merasa tidak terganggu. Informan 

yang merasa terganggu diantaranya mengatakan karena suara musik yang 

sangat keras sampai malam hari sehingga mengganggu waktu untuk 

beristirahat. 

      Sedangkan mengenai perkembangan moral anak dan remaja dari 8 

informan, 7 informan mengatakan khawatir dengan perkembangan moral 

remaja atau anak mereka dan satu informan menjawab tidak begitu 
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khawatir dengan perkembangan moral remaja/anak. Informan yang 

menjawab khawatir dengan perkembangan moral remaja di antaranya 

khawatir apabila remaja ikut-ikutan dengan gaya hidup mereka yang 

berada di lokalisasi seperti minum-minuman keras, mencoba 

berhubungan seks, dan yang pada akhirnya jika tidak dibekali dengan 

pengetahuan yang cukup akan timbul penyakit yaitu HIV/AIDS. 

      Berikut adalah ungkapan bapak Nurwan: 

“Jelas takut, jelas..prihatin. Saya yang jadi orang tua itu prihatin, 

mangkanya (makanya) anak saya 2 kecilnya ndak (tidak) saya 

sekolahkan di sini, di pondok Miri, lha nanti kalau sudah lulus mau 

ke Kendal, itu rencana, kalau di sini prihatin” (wawancara 6 April 

2015). 

 

      Namun pendapat tersebut sedikit berbeda dengan yang diungkapkan 

bapak Darmiko, sebagai berikut: 

“Tergantung kitanya, pendidikan kita kan, kalau sering digembleng 

atau di lokalisasi menjadi moral anak kita ikut-ikutan atau terbawa 

arus, tapi kalau gede (sudah besar) kita pindahkan ke kampung kan 

gak (tidak), gitu” (wawancara 8 April 2015). 

 

      Lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral 

anak dan remaja. Bahkan sebagai orang tua pun tidak bisa sepenuhnya 

mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Orang tua pun 

mempunyai tugas berat karena mereka harus membesarkan anak-anak 

mereka di tengah lingkungan yang sangat berbeda, yakni lingkungan 

Desa Banyuputih yang sangat agamis juga lingkungan lokalisasi di salah 

satu dusun di Desa Banyuputih yakni Dusun Petamanan. 

      Lokalisasi Petamanan Banyuputih sudah cukup lama berkisar setelah 

adanya pangkalan truk Banyuputih. Pernah ada penolakan oleh 
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masyarakat terkait adanya lokalisasi tersebut, namun hal tersebut terjadi 

sudah sangat lama. Bapak Suwandi, S.E (staff ahli Dinsosnakertrans kab. 

Batang) ketika ditanya mengenai adakah penolakan dengan adanya 

prostitusi di sekitar Petamanan Banyuputih mengungkapkan jawabannya 

sebagai berikut: 

“Kalau di Petamanan ini karena sebetulnya kan kalau menolak ndak 

ada (tidak ada), kalau persoalan sudah selesai tapi di situ ada kalau 

istilah kasarnya, ada germonya, jadi ada ibu asuhnya sehingga segala 

fasilitas anak asuh ini dicukupi oleh ibu asuh sehingga dia itu cuma 

numpang dan kebutuhan sehari-harinya itu ibu asuhnya sudah 

menakel (ditangani), kalau yang tadi seperti di..liar itu sebetulnya 

masyarakat sangat menolak namun tidak secara drastis bisa habis, 

namun sedikit demi sedikit seperti di Boyongsari (lokalisasi di 

belakang pasar Batang) sebenarnya sudah dibubarkan namun 

kenyataannya satu dua masih praktik” (wawancara 4 April 2015). 

 

      Juga Bapak Ahmad Nafis (staff ahli LSM FKPB) ketika ditanya 

mengenai tanggapan masyarakat di Petamanan Banyuputih terkait adanya 

prostitusi di wilayah tersebut mengungkapkan: 

“Sebenarnya masyarakat itu menolak, dalam hati kecil mereka 

menolak kalau desanya itu ada prostitusi. Tak kira ditanya 

menanyakan tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa pun akan 

menolak, akan tetapi mereka berpikir ulang kalau mau dibubarkan 

itu kan bukan solusi nanti juga tidak akan menyelesaikan masalah, 

tambah masalah mereka akan menjajakan dirinya di jalan-jalan 

bahkan di alun-alun bahkan ada di suatu kota dibubarkan malah 

nongkrongnya (mangkalnya) di pendopo kabupaten kan tambah 

banyak masalah sehingga masyarakat sekitar juga berpikir ulang 

karena mereka juga punya kepentingan di situ, masyarakat sekitar 

juga banyak yang mencari rezeki di situ” (wawancara 9 April 2015). 

 

      Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih terhadap 

adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya adalah cenderung 

membiarkan (permisif) adanya lokalisasi dengan alasan tidak mau ikut 
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campur. Warga pun secara terang-terangan tidak apa-apa asalkan 

lokalisasi tersebut mengikuti aturan yang diberikan oleh desa. 

      Keberadaan PSK dan lokalisasi pada suatu daerah selalu 

menimbulkan tanggapan yang pro dan kontra. Namun masyarakat yang 

kontra atau tidak setuju dengan keberadaan PSK atau lokalisasi masih 

terkendali dan tidak sampai ke “action” atau tindakan, dalam arti lain 

masyarakat masih bisa diatur dan dikendalikan, maka lokalisasi tetap ada 

tanpa terjadi perselisihan yang cukup berarti. Masyarakat tidak boleh 

hanya sekadar menolak tanpa memberikan solusi, karena jika lokalisasi 

ditutup dampaknya PSK akan menjajakan dirinya di jalan-jalan. Sebagai 

dampak bagi masyarakat adalah akan lebih banyak kerugiannya seperti 

merusak pemandangan kota, mengotori norma kesopanan, susila, dan 

agama, serta merusak sendi-sendi moral di masyarakat. 

      Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga tidak menutup mata 

dengan adanya prostitusi di Kabupaten Batang. Dalam hal 

penanggulangan prostitusi di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang telah membuat Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 

Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten 

Batang, Bab VIII Pasal 16 ayat 1 sampai 3. Selain itu dari Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang dan LSM FKPB 

Kabupaten Batang juga turut berpartisipasi dalam hal penanggulangan 

pelacuran di Kabupaten Batang. Berikut adalah ungkapan bapak 
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Suwandi, S.E selaku staff ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang: 

“Program Dinas Sosial tadi awal sudah dikatakan dari setiap 

kegiatan baik dari LSM maupun Dinas Kesehatan setiap ada 

pertemuan dinas sosial selalu memberikan motivasi kepada calon 

atau baik yang eks (sudah berhenti) maupun yang masih aktif dan 

yang ingin kembali ke masyarakat akan diarahkan ke panti sosial 

(Solo) untuk mendapatkan pelayanan selama 6 bulan dalam bentuk 

seperti tata boga, penjahitan, rias pengantin. Semua dalam bentuk 

gratis baik asrama maupun makan nanti selama 6 bulan itu akan 

dapat modal” (wawancara 4 April 2015). 

 

      Kemudian terkait program rehabilitasi dari Dinsosnakertans 

Kabupaten Batang, berikut adalah pernyataan dari bapak Suwandi, S.E: 

“Dinas Sosial saat ini masih rehabilitasi, kemudian setiap minggunya 

atau setiap bulannya adalah tes kesehatan untuk memberikan 

suntikan IMS. Jadi setiap bulan di lokalisasi ini diadakan suntikan. 

Dinas Sosial untuk programnya itu hanya merehabilitasi saja 

manakala yang mau kembali ke masyarakat, kita katakan lagi Dinas 

Sosial siap untuk menerima dan menyalurkan untuk dikirim ke panti 

rehabilitasi sosial di Solo” (wawancara 4 April 2015). 

 

      LSM FKPB Kabupaten Batang, bapak Ahmad Nafis terkait program 

untuk menangani prostitusi sebagai berikut: 

“LSM itu kan dipendampingan, pendampingan itu artinya kita 

mendampingi mereka bagaimana mereka itu satu, intinya mereka 

sehat, artinya mereka sehat itu ya sehat jasmani sehat rohani. 

Jasmaninya dia di situ harus sehat karena ndak (tidak) mungkin cari 

uang kalau ndak (tidak) sehat, yang kedua rohaninya, harapannya 

mereka itu ya setelah mungkin kerja di situ bisa menabung dan 

segera pulang ke kampung halaman. Kita LSM juga mengusahakan 

kepada mereka adanya pelatihan-pelatihan, harapannya mereka 

punya skill pulang dari situ dia mau pulang di rumah punya 

wirausaha, punya skill asalkan kita ajak mereka untuk pelatihan jahit, 

pelatihan salon, pelatihan tata boga, dengan harapan setelah dilatih 

skill nanti pulang bisa bekerja, seperti itu” (wawancara 9 April 

2015). 
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      Prostitusi di Kabupaten Batang hingga awal tahun 2015 (bulan Maret 

2015) perkembangannya sudah sangat mengkhawatirkan. Prostitusi 

berkembang maka penyebaran penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) 

pun tinggi. Dibuktikan sampai akhir 2014 sudah mencapai 494 orang dan 

3 bulan pertama di tahun 2015 sudah 48 orang, maka sudah ada 542 

orang terkena IMS di Kabupaten Batang. Kemudian untuk penularan 

HIV/AIDS rata-rata setiap bulan ditemukan 20 orang (sumber LSM 

FKPB kab. Batang). Sungguh angka yang sangat fantastis. Jika sudah 

sampai pada taraf HIV/AIDS artinya bahwa prostitusi sudah sangat liar, 

setiap orang harus menyadari bahwa hubungan seks sejatinya dilakukan 

dalam status perkawinan yang sah dan setia pada satu pasangan. 

      Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih terhadap 

adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya adalah masyarakat Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih cenderung membiarkan (permisif) adanya 

lokalisasi dengan alasan tidak mau ikut campur. Warga pun secara 

terang-terangan tidak apa-apa asalkan lokalisasi tersebut mengikuti 

aturan yang diberikan oleh desa. Jika masyarakat ingin menutup atau 

membubarkan lokalisasi di Dusun Petamanan, dikhawatirkan selanjutnya 

adalah praktik-praktik prostitusi akan kembali terjadi seperti pada masa 

dahulu, yakni para PSK menjajakan dirinya di jalan-jalan pinggir pantura 

yang tidak elok untuk dipandang khususnya bagi anak-anak dan remaja 

yang masih dalam tahap perkembangan moralnya. 
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B. Pembahasan 

      Latar belakang Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Petamanan 

Banyuputih sebagian besar karena faktor ekonomi. Sulitnya ekonomi dan 

kemiskinan membuat beberapa wanita goyah dan masuk dalam dunia 

pelacuran. Alasan mengapa faktor ekonomi adalah faktor utama karena 

rendahnya tingkat pendidikan dari para PSK tersebut. Pendidikan yang hanya 

tamat SD/sederajat dan SMP/sederajat tentu akan sulit jika harus mencari 

pekerjaan. Terlebih dengan tamat SD/sederajat dan SMP/sederajat tersebut 

tidak dibekali dengan skill atau keterampilan tertentu, pasti sangat 

menyulitkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kesadaran akan 

pendidikan yang masih rendah dan ketidakmampuan orang tua untuk 

melanjutkan sekolah anak-anaknya adalah alasan klasik yang sering terdengar 

mengapa tingkat pendidikan masih rendah, hal tersebut pula yang terjadi pada 

sebagian pekerja seks komersial di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih. 

      Sulitnya mencari pekerjaan di wilayah pantura khususnya Desa 

Banyuputih dan beberapa desa lain yang jauh dari kota dan pabrik-pabrik 

yang menyerap tenaga kerja banyak juga menjadi salah satu alasan wanita 

terjun dalam dunia prostitusi. Terlebih adanya faktor lingkungan seperti di 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang dikenal dengan daerah stockist 

atau penyetok/penyedia wanita untuk menjadi pekerja seks. Seperti yang 

diungkapkan Ahmad Nafis, staff ahli dari LSM FKPB Kab. Batang bahwa 

sudah biasa ketika seorang suami mengantarkan istrinya untuk berangkat 
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melacur pada sore hari dan menjemputnya pada pagi hari, itu dikarenakan 

tujuan dari pelacur tersebut mempunyai suami hanya untuk mendapatkan 

status di sini, yaitu KTP. 

      Kartono (dikutip Kristanto dalam Prastiwi, 2007) bahwa setidaknya ada 5 

faktor wanita masuk dunia pelacuran, dan faktor yang pertama adalah faktor 

ekonomi. Juga sejalan dengan apa yang dipaparkan La Pona (dalam 

Aprilianingrum, 2006: 39) dalam penelitiannya faktor pendorong memilih 

berprofesi sebagai PSK mengemukakan bahwa alasan paling utama untuk 

menjadi PSK adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya 

memperoleh pendapatan yang memadai. 

      Kemudian untuk umur para PSK di lokalisasi Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih paling banyak berkisar 20-30 tahun, tetapi ada juga yang usia 40 

tahun masih melayani tamu. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan merawat ibu asuhnya (mucikari/germo) yang sedang sakit terkena 

stroke. Usia kisaran 20-30 tahun tersebut memang usia yang sangat menjual 

bagi seorang PSK karena pada dasarnya seorang PSK hanya menjual 

kecantikannya. Pendidikannya pun tidak ada yang berpendidikan tinggi, rata-

rata hanya sekedar tamat SD/sederajat dan SMP/sederajat, maka jelas bahwa 

dengan tingkat pendidikan yang hanya tamatan SD/sederajat dan 

SMP/sederajat tentu akan sangat sulit jika harus mencari pekerjaan. Tamatan 

SD/sederajat dan SMP/sederajat pun belum dilatih skill atau keterampilan 

terterntu, ketrampilan dan keahlian yang mereka miliki hanya sekadarnya 

saja. Melihat latar belakang keluarga, mereka sebagian besar menjawab 
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datang dari latar belakang keluarga yang harmonis walaupun dengan keadaan 

ekonomi yang serba sulit. Keyakinan atau agama mereka kesemuanya adalah 

Islam, walaupun dengan malu-malu mereka katakan bahwa Islamnya adalah 

Islam KTP. Para PSK tersebut tahu tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi 

keyakinannya tertutupi demi memperoleh makan, mempertahankan hidup, 

dan yang lebih penting adalah demi anak yang mereka hidupi sendiri tanpa 

ada ayahnya. Bahkan mereka masih menjalankan kewajibannya walaupun 

hanya kadang-kadang. Lingkungan terdahulu para PSK tersebut sebagian 

besar adalah petani. Sebagai seorang anak petani mereka mengakui kesulitan 

dalam hal ekonomi. Susah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan 

temannya selalu berganti-ganti gadget, berbelanja ini-itu, dan bersenang-

senang. Mereka para PSK tersebut pun ingin hidup senang seperti itu, tetapi 

dengan pendidikan yang rendah, kemampuan yang minim, dan tidak adanya 

modal untuk usaha membuat mereka menacri jalan pintas yakni dengan 

bekerja sebagai PSK. Geografi sosialnya, para PSK memanfaatkan letak 

geografis Desa Banyuputih yang berada di pantura dan berada di tengah 

antara jalur industri Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai kesempatan untuk 

pemenuhan biologis bagi para supir yang jauh dari istri. Apalagi lokalisasi 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih letaknya tepat di belakang pangkalan 

truk, bukan pangkalan truk lokal biasa, tetapi pangkalan truk muatan besar 

lintas propinsi yang notabene supirnya adalah lelaki dan berhari-hari 

meninggalkan istri 
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      Prostitusi di tengah masyarakat tersebut tentu akan timbul berbagai 

tanggapan pro dan kontra. Warga masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih dengan adanya prostitusi dan lokalisasi di sekitar tempat 

tinggalnya lebih bersikap netral, acuh tak acuh dan cenderung membiarkan 

(permisif), walaupun sebenarnya dalam hati kecil mereka menolak. Sudah 

seyogyanya jika masyarakat menolak adanya praktik prostitusi, bukan berarti 

tidak ada penolakan dari warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih, tetapi 

karena itu adalah kebijakan dari Pemerintah Daerah dan lokalisasi yang ada di 

Dusun Petamanan juga berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Sebab 

itulah warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih memilih bersikap netral, 

acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif) dengan adanya 

lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya. 

      Lokalisasi yang berada di dekat permukiman warga memang sedikit ada 

gangguan seperti suara musik yang sangat keras sampai tengah malam dan 

juga sampai pada kekhawatiran terkait perkembangan moral anak dan remaja 

di sekitar. Pemerintah desa pun menanggulanginya dengan aturan-aturan yang 

diberikan oleh desa sendiri seperti musik hanya boleh sampai pukul 24:00 

WIB dan membuat kegiatan rutin keagamaan agar anak-anak dan remaja 

tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah demi sedikit menutupi rasa 

kekhawatiran para orang tua dan tentunya bagi penerus mereka warga Desa 

Banyuputih. 
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      Kartono (2013: 258) menyatakan bahwa reaksi sosial itu bersifat menolak 

sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat sampai 

pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik.  

      Prostitusi di pantura Banyuputih sudah ada sejak dulu, bahkan dulu 

pekerja seks komersial mangkal di jalan-jalan dan membuat pemandangan 

yang tidak baik, kemudian ada lokalisasi tepat di belakang pangkalan truk 

Banyuputih maka di situ lah para wanita pekerja seks diorganisir secara rapi 

dan tertib. Masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih lebih bersikap 

membiarkan dengan adanya lokalisasi di Dusun Petamanan. Bukan berarti 

melegalkan prostitusi, tetapi lokalisasi adalah salah satu solusi dari pada harus 

ada prostitusi di jalan-jalan yang tentunya akan lebih mengkhawatirkan 

bahkan terlihat jelas oleh anak-anak dan remaja. 

      Jelas bahwa pelacuran dan memilih pekerjaan sebagai PSK adalah 

perilaku menyimpang. Hubungan seks yang sesuai dengan norma adalah 

hubungan seks melalui status perkawinan yang sah. Pelacuran yakni antara 

PSK dan pelanggannya tidak ada status perkawinan yang sah. PSK hanya 

berrnotif menjual jasa dan pelanggan hanya sekadar memenuhi kebutuhan 

biologis dan setelahnya adalah selesai dalam arti tidak ada hubungan lagi. 

Maka pelacuran adalah tindakan yang menyimpang dan melanggar norma 

karena melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Dimana 

tindakan atau perilakunya menyimpang dari norma-norma dan tidak disetujui 

atau dianggap tercela oleh masyarakat, namun norma-norma tersebut terpaksa 

dilanggar oleh para PSK karena demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya 
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adalah faktor-faktor internal seperti pikiran dan hati nurani pun akan 

dikalahkan dengan tekanan-tekanan (ekonomi dan sebagainya) tersebut.  

      Akhirnya karena prostitusi sudah dianggap biasa karena terjadi berulang-

ulang dan terus menerus, maka akan memperkuat penyimpangan (dalam hal 

ini prostitusi) dan yang ditakutkan adalah menjadi disorgnisasi sosial atau 

keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih adalah desa dengan faktor agama yang 

cukup kuat, prostitusi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka masih bisa 

dikontrol hanya pada ruang lingkup lokalisasi saja, tidak merambah masuk ke 

lingkungan warga masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih. 

Pemerintah Desa Banyuputih selalu berperan aktif dalam menangani masalah 

lokalisasi yang terdapat di desanya. Peran pemerintah desa di sini adalah 

sebagai penyeimbang dan penyalur aspirasi antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan warga masyarakat Dusun Petamanan. Selalu dilakukan 

koordinasi antara warga masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih, 

warga kompleks lokalisasi Dusun Petamanan, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang agar masalah prostitusi ini dapat ditanggulangi dengan 

solusi terbaik. Penanggulangan dengan membubarkan lokalisasi bukan solusi 

terbaik, karena dampaknya prostitusi justru akan menyebar luas dan tidak 

terkontrol. 

      Penanggulangan pelacuran di Kabupaten Batang sudah baik. Sudah 

terdapat dasar hukum yakni undang-undang tentang pemberantasan 

pelacuran. Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 Tahun 2011 tentang 



 
71 

 

 
 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 16 

ayat 1 sampai 3 adalah salah satu cara untuk menangani pelacuran di 

Kabupaten Batang yang semakin berkembang. Cara lain menanggulangi 

pelacuran di Kabupaten Batang adalah dengan cara rehabilitasi dari 

Dinsosnakertrans Kabupaten Batang dan pendampingan (memberi motivasi 

dan keterampilan) dari LSM FKPB. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang merehabilitasi dengan cara menyalurkan 

para PSK atau eks PSK ke panti sosial yang ada di Solo. Selama 6 bulan PSK 

tersebut akan diberi keterampilan harapannya agar sepulang dari panti sosial 

PSK tersebut dapat kembali ke masyarakat dan hidup lebih produktif. LSM 

FKPB pun jelas bahwa dalam pendampingannya juga memasukkan adanya 

program pelatihan keterampilan kepada PSK-PSK yang ada di Kabupaten 

Batang.  

      Cara menanggulangi prostitusi di Kabupaten Batang yang sudah umum 

adalah melalui lokalisasi. Dalam bentuk lokalisasi semuanya terkontrol 

dengan baik. Mulai dari adminitrasi (keanggotaan) hingga kesehatannya. 

Sebenarnya, dengan maraknya lokalisasi di Kabupaten Batang membuat 

warga sekitar resah akan perkembangan moral anak-anak dan remaja, 

khususnya di Dusun Petamanan Desa Banyuputih. Lokalisasi yang 

berdekatan langsung dengan warga membuat orang tua resah apabila anak-

anak mereka ikut terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua 

harus memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya agar perkembangan 

moralnya baik dan sesuai dengan tuntunan agama. 
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      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaransecara secara garis besar 

memfokuskan pada pembentukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdasdan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. 

PPKn pun erat kaitannya dengan norma dan moral. Di antaranya norma 

agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Berikut adalah keterkaitan PPKn 

yakni tentang norma dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). 

      Dari empat norma yang ada, sudah tentu PSK melanggar norma-norma 

tersebut. Norma agama, jelas bahwa melakukan hubungan seks tanpa ada 

ikatan perkawinan (suami istri) adalah haram dan masuk dalam kategori 

berzina. Norma hukum, khusunya di Kabupaten Batang dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di 

Wilayah Kabupaten Batang maka jika masih ada PSK berarti hal tersebut 

adalah melanggar norma hukum. Kemudian norma kesopanan, norma 

kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. 

Tata kehidupan atau budaya yang menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

Desa Banyuputih pada dasarnya adalah baik seperti masyarakat Indonesia 

pada umumnya yang menolak pelacuran, tetapi kemudian terdapat lokalisasi 

yang secara tidak langsung melegalkan pelacuran. Lokalisasi di Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih adalah salah satu solusi untuk menanggulangi 

pelacuran di kawasan pantura khususnya Kabupaten Batang. Jadi, jelas bahwa 

PSK melanggar norma kesopanan. Norma kesusilaan adalah norma yang 

bersumber dari hati nurani manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan. 
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PSK yang melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah adalah 

salah satu contoh perbuatan tercela. Maka PSK selain melanggar norma 

agama, norma hukum, norma kesopanan, juga melanggar norma kesusilaan. 

      Berikutnya adalah keterkaitan PPKn yakni tentang moral dengan PSK. 

Moral berarti bagaimana manusia menyebut manusia lainnya dalam tindakan 

yang memiliki nilai positif. Sedangkan penilaian terhadap moral diukur dari 

kebudayaan masyarakat setempat. Dijelaskan sekali lagi bahwa adanya 

lokalisasi di Dusun Petamanan Desa Banyuputih adalah sebagai solusi dari 

maraknya PSK-PSK yang menjajakan dirinya di pinggir jalan pantura. 

Tindakan melacurkan dirinya sendiri adalah contoh tindakan yang tidak 

bermoral dan tidak menghargai dirinya sendiri. 

      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selalu mengajarkan tentang 

norma dan moral yang berlaku di masyarakat serta menjadi warga negara 

yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pentingnya Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di sini (terkait prostitusi) adalah bagaimana 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri berfungsi sebagai 

rambu-rambu agar seseorang dapat menjadi warga negara yang baik yang 

hidup di masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma, 

tidak bermoral, dan menyimpang di masyarakat. Apabila rambu-rambu 

tersebut diterapkan dengan baik di masyarakat maka yang terjadi adalah akan 

timbulnya ketertiban dan ketentraman di masyarakat itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai latar belakang 

dan karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang beberapa wanita memilih pekerjaan menjadi Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di lokalisasi Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang di antaranya adalah karena 

faktor ekonomi, frustrasi ditinggal suami, dijebak/ditipu/dibohongi 

seseorang yang tidak bertanggungjawab, dan hanya ingin bersenang-

senang atau hura-hura. Mayoritas PSK di lokalisasi Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih adalah karena alasan atau faktor ekonomi. 

2. Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang 

dari umurnya sebagian besar adalah berusia muda yakni berkisar kurang 

dari 30 tahun. Pendidikannya hanya sebatas tamatan SD/sederajat dan 

SMP/sederajat. Latar belakang keluarga juga mayoritas datang dari 

keluarga yang harmonis dan beragama Islam, walaupun hanya Islam KTP. 

Lingkungan terdahulu para sebagian besar adalah petani, sedangkan untuk 

geografi sosialnya, yakni pengaruh lingkungan terhadap aktivitas 
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manusianya para PSK memanfaatkan letak geografis Desa Banyuputih 

yang berada di pantura dan berada di tengah antara jalur industri Jawa 

Barat dan Jawa Timur sebagai kesempatan untuk pemenuhan bilogis bagi 

para supir yang jauh dari istri. 

3. Tanggapan masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih terhadap 

adanya lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya adalah masyarakat Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih cenderung membiarkan (permisif) adanya 

lokalisasi dengan alasan tidak mau ikut campur. Warga pun secara terang-

terangan tidak apa-apa asalkan lokalisasi tersebut mengikuti aturan yang 

diberikan oleh desa. 

 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. 

      Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang sudah 

baik ketika ada program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan dan 

sebagainya, lebih baik lagi apabila pelatihan-pelatihan tersebut disesuaikan 

dengan bakat dan minat dari para PSK. Apabila sudah ada program 

pembinaan yang baik, selanjutnya harus ada tindak lanjut dari program 

pelatihan-pelatihan tersebut agar PSK yang sudah direhabilitasi dan 

dibekali pelatihan tidak bekerja lagi sebagai PSK dan bisa berkarya 

sendiri. 
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      Sosialisasi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya juga harus 

terus dilaksanakan agar masyarakat mengetahui secara detail dampak dari 

berhubungan seks berganti-ganti pasangan. Menyempitkan ruang gerak 

dari para pelaku pelacuran juga perlu dilakukan dengan cara penyempitan 

atau penyatuan lokalisasi, karena 15 lokalisasi yang berada di Kabupaten 

Batang sudah sangat meresahkan. Selain itu, dengan banyaknya praktik 

pelacuran yang ada di Kabupaten Batang seharusnya panti rehabilitasi ada 

di Kabupaten Batang, bukan malah dibawa ke panti rehabilitasi Solo. 

Maka, baik dari Dinas Sosial maupun Pemerintah Daerah untuk 

mengusahakan agar Kabupaten Batang mempunyai panti rehabilitasi 

sendiri. 

 

2. Bagi masyarakat. 

      Masyarakat Dusun Petamanan Desa Banyuputih harus ikut berperan 

aktif dalam mengontrol kegiatan yang ada di lokalisasi Dusun Petamanan 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan keberadaan lokalisasi dan PSK tersebut 

akan berpengaruh terhadap moral bagi masyarakat sekitar. Sudah benar 

ketika diadakan kegiatan keagamaan guna menutup ruang gerak para 

remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berada di 

sekitarnya. Selain itu juga dapat melalui karang taruna atau ikatan remaja 

masjid. Melalui organisasi tersebut remaja akan lebih terkontrol dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 
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Gambar 1. Lokalisasi Dusun Petamanan, Banyuputih. 

 

 
 

Gambar 2. PSK lokalisasi Dusun Petamanan, Banyuputih. 
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Gambar 3. Pelanggan PSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Suwandi, S.E. (Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Batang. 
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