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ABSTRAK 

Utami, Rizki Nur. 2017. Pembinaan Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di 

Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Dra. Emmy Budiartati, M.Pd dan Bagus Kisworo, M.Pd. 

Kata kunci: pembinaan sosial, WTS, resosialisasi. 

Keberadaan Sunan Kuning sebagai tempat prostitusi atau yang sekarang 

disebut sebagai Resosialisasi Argorejo masih berdiri kokoh sampai sekarang. 

Salah satu alasan keberadaan resosialisasi ini tidak ditutup adalah adanya kegiatan 

pembinaan yang dilakukan secara rutin untuk para WTS. Kegiatan Resosialisasi 

Argorejo bertujuan sebagai upaya pengentasan. Rumusan masalah yang dikaji 

adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan sosial WTS di Resosialisasi Argorejo? 

bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembinaan sosial WTS di Resosialisasi 

Argorejo? serta bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan 

sosial WTS di Resosialisasi Argorejo?. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan sosial WTS di 

Resosialisasi Argorejo beserta kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan sosial WTS di Resosialisasi Argorejo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri 

dari Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, Ketua Resosialisasi Argorejo, Ketua 

LSM Lentera Asa, Pembina, WTS, Pengasuh/Mucikari, dan Masyarakat. Adapun 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah interactive model yang meliputi pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian tentang pelaksanaan pembinaan sosial WTS sudah berjalan 

sesuai dengan unsur-unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, 

diantaranya Pembina, peserta, materi, metode, dan masyarakat. Penggunaan 

metode ceramah dirasa kurang efektif karena membuat WTS menjadi mudah 

bosan dan tidak tertarik untuk mendengarkan materi sehingga menimbulkan 

suasana yang kurang kondusif dan komunikatif selama kegiatan berlangsung. 

Sistem denda juga kurang efektif untuk diterapkan bagi WTS. Selain itu faktor 

yang mendukung kegiatan ini juga berasal dari Pembina, masyarakat dan 

pengasuh/mucikari. Adanya kerjasama yang baik antara Pembina dari berbagai 

instansi dengan pihak Resos, selain itu masyarakat juga memberikan respon yang 

positif terhadap kegiatan pembinaan sosial, sedangkan pengasuh/mucikari ikut 

berperan dalam membantu mentertibkan anak asuh untuk mengikuti kegiatan 

pembinaan sosial. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan sosial WTS sudah 

berjalan sesuai dengan unsur-unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan 

seperti Pembina, peserta, materi, metode, serta masyarakat. Adapun saran yang 

diberikan untuk Resosialisasi Argorejo yaitu mengevaluasi kembali keefektifan 

sistem denda bagi WTS serta melibatkan masyarakat terhadap kegiatan yang 

dijalankan untuk WTS.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelacur, PSK (Pekerja Seks Komersial), WPS (Wanita Pekerja Seks), Wanita 

Malam, merupakan sebutan-sebutan untuk WTS (Wanita Tuna Susila). Biasanya 

WTS cenderung berperilaku kasar dan memiliki etika yang tidak menjadi 

kebiasaan masyarakat pada umumnya. Apalagi mereka sudah terbiasa berinteraksi 

dengan klien, germo/mucikari, ataupun dengan sesama WTS dengan 

menggunakan bahasa dan etika yang kurang sopan serta tata cara berpakaian. 

Tidak salah jika mereka selalu dipandang sebelah mata dan negatif oleh 

masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di lingkungan sosial yang 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga sikap dan perilaku mereka 

dianggap cenderung kasar dan kurang diterima oleh masyarakat.  

Prostitusi merupakan bentuk asusila, dimana terdapat pelayanan seksual dan 

uang sebagai bentuk imbalannya. Di Indonesia sendiri pemerintah tidak secara 

tegas melarang adanya prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian Pradana (2015 : 

287) pada Pasal 281 dan 284 KUHP, dalam kasus prostitusi, pihak WTS hanya 

dijadikan sebagai saksi dan pihak pelanggan atau klien tidak diperiksa sama 

sekali. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai terdakwa yaitu calo dan 

mucikari/germo, sedangkanpihak WTS dan pihak pelanggan atau klien tidak dapat 

dikenakan pidana. 

Menurut Soedjono (Pradana, 2015 : 277), prostitusi merupakan permasalahan 

yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek
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kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, 

hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan 

industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh 

prostitusi antara lain: Pertama, ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti 

demoralisasi. Kedua, ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap sebagai kanker 

masyarakat. Ketiga, ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram. Keempat, 

ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan. Jika dilihat 

dari keempat permasalahan tersebut, sudah sewajarnya prostitusi itu dijauhi oleh 

masyarakat. 

Prostitusi dianggap sebagai salah satu bisnis tertua dalam sejarah dunia dan 

tetap bertahan seiring perkembangan zaman. Di Indonesia, bisnis prostitusi bukan 

merupakan fenomena yang asing. Mulai dari bentuk yang dilegalisasi oleh 

pemerintah sebagai sebuah wilayah khusus untuk tempat prostitusi seperti 

kawasan Bandar Baru di Sumatera Utara, Pasar Kembang atau Sarkem di 

Yogyakarta, sampai pada kegiatan prostitusi yang keberadaannya tidak diakui 

oleh pemerintah.  

Menurut eksperimen Allport (Gerungan, 2010 : 80) bahwa situasi sosial pada 

diri sendiri sudah mempunyai pengaruh tertentu terhadap kegiatan individu 

dibanding dengan kegiatan-kegiatannya yang sama apabila dalam keadaan 

sendirian, yaitu ketika situasi kebersamaan mempunyai pengaruh 

menyamaratakan pendapat-pendapat orang yang terlibat di dalamnya. 

Kecenderungan ini akan berpengaruh pada pembentukan norma-norma dalam 

sekelompok WTS di lingkungan tersebut. Perilaku menyimpang yang terjadi pada 
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WTS merupakan sumber masalah sosial yang dapat membahayakan tegaknya 

sistem sosial. 

Kata “lokalisasi” memiliki arti konotatif yaitu memisahkan para WTS dari 

masyarakat. Masalah ini sangat rumit karena menyangkut masalah ekonomi, 

pilitik, sosial, kesehatan, hukum, dan hak manusia, sehingga kata “lokalisasi” 

diubah menjadi “resosialisasi”. Perubahan istilah teknis ini didasarkan pada 

anggapan bahwa WTS adalah manusia yang tidak sehat secara sosial akibat dari 

masalah-masalah sosial.  

Pemerintah bertanggung jawab untuk membatu mengatasi masalah sosial 

WTS dengan cara mendukung mereka melalui pemberian fasilitas dan pendidikan. 

Setiap WTS diberikan kesempatan untuk hidup dan berpraktik di resosialiasi. 

Namun, karena keterbatasan dana dan SDM, maka tidak semua WTS bisa 

ditampung dan berpraktik di resosialisasi.  

Perubahan istilah dari lokalisasi ke resosialisasi ini juga berdampak pada 

kebijakan pemerintah. Perbedaan fasilitas, dana, dan tenaga ahli ditingkat 

pemerintah daerah mendorong mereka untuk membuat peraturan sendiri. Hal ini 

berakibat pada perbedaan kebijakan pemerintah di setiap daerah yang tentunya 

dapat berpengaruh pada segala kegiatan dan jenis pusat rehabilitasi, sehingga 

menimbulkan berbagai bentuk resosialisasi.  

Sunan Kuning atau Sri Kuncoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan SK, 

merupakan salah satu resosialisasi bagi WTS (Wanita Tuna Susila) yang berada di 

Argorejo, wilayah Semarang Barat, Kota Semarang. Meskipun para WTS di 

tempat tersebut masih melakukan pelayanan seksual selayaknya tempat prostitusi, 
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namun dengan adanya  resosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah 

WTS dan terhindar dari penyakit IMS atau HIV/Aids melalui adanya pembinaan 

dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.  

WTS yang terdapat di SK berjumlah sekitar 488 jiwa, sedangkan untuk 

mucikari atau germonya berjumlah 158 jiwa. Di SK terdapat 160 wisma yang 

bertempat di RW.04 Kelurahan Kalibanteng, Semarang Barat. Setiap wisma 

terdiri dari 1 orang mucikari atau germo dan 2-5 orang WTS. Mereka terdiri dari 

beragam usia, mulai dari usia 18 tahun sampai usia 50 tahunan. Mayoritas mereka 

berasal dari daerah luar Semarang, yaitu Kendal, Wonosobo, Grobogan, dan 

Jepara. Adapun klasifikasi pelayanan yang diberikan meliputi Pemandu Karaoke 

(PK) dan Pemandu Karaoke (PK) Plus-plus mulai dari pukul 11:00 sampai dengan 

pukul 00:00 (12 malam); serta Penerima Layanan full time selama 24 jam. 

Konsumen yang datang ke SK terdiri dari berbagai macam kalangan, mulai dari 

kalangan mahasiswa, buruh, PNS, pegawai swasta sampai pada kalangan atas. 

(Sumber: LSM Lentera ASA; Kamis, 29 Desember 2016, Pukul 11:30) 

Jenis program yang terdapat di resosialisasi ini mencakup pembinaan, 

layanan kesehatan, pengamanan, serta pengentasan. Kegiatan pembinaan 

mencakup pembinaan sosial, fisik, keterampilan, dan mental atau rohani. 

Pelayanan kesehatan meliputi beberapa pemeriksaan rutin terkait pencegahan 

HIV/Aids dan IMS seperti screening, pemasangan alat kontrasepsi, dan VCT 

(Voluntary Counseling Test). Adapun untuk program pengamanan ditujukan 

untuk mengamankan uang para WTS melalui pembuatan tabungan individu. Hal 

ini bertujuan supaya ketika WTS berhenti dari pekerjaan ini, mereka bisa 
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memiliki modal sebagai bekal untuk memulai kehidupan barunya. Program 

pengentasan disini berkaitan dengan pelatihan keterampilan, seperti pembuatan 

pernak-pernik, salon, serta tata boga.  

Berdasarkan hasil workshop “Penanganan PSK” di Surabaya yang dihadiri 

oleh Menteri Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos), serta jajaran pejabat 

Provinsi Jawa Timur, bahwa masalah prostitusi atau lokalisasi merupakan 

masalah yang sangat universal, artinya penyelesaian masalah ini tidak cukup 

ketika hanya menutup wilayah lokalisasi atau penggusuran masal semata. 

Penanganan masalah WTS harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, 

karena untuk menangani persoalan WTS tidak terlepas dari persoalan moralitas 

dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang menyimpang. Salah satu usahanya adalah 

upaya represif dan kuratif. Upaya represif dan kuratif yang dimaksudkan disini 

adalah melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, yaitu orang 

yang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat, demi menjamin kesehatan dan 

keamanan para WTS serta lingkungannya.  

Penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat diharapkan dapat 

berkurang dan pelaku penyimpangan sosial dalam hal ini adalah WTS dapat hidup 

kembali di masyarakat secara wajar, maka perlu dilakukan upaya pembinaan 

sosial. Pembinaan sosial sudah banyak dilaksanakan di beberapa tempat 

rehabilitasi atau resosialisasi WTS. Kegiatan pembinaan sosial ini bertujuan untuk 

menyiapkan WTS supaya mereka dapat kembali hidup di masyarakat. Namun 

pada kenyataannya, pembinaan WTS yang dilakukan di beberapa tempat ternyata 

tidak cukup untuk menyadarkan mereka supaya tidak kembali ke “dunia malam”.  
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WTS yang berada di resosialisasi, khususnya di Argorejo, mereka merasa 

aman dan terlindungi dari berbagai razia prostitusi. Mereka beranggapan bahwa 

tinggal di resosialisasi ini merupakan suatu keberuntungan karena selama mereka 

dilakukan pembinaan, mereka tetap bisa menjalankan kegiatan prostitusinya. 

Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin adalah pembinaan sosial.  

Pembinaan sosial ini dirasa sangat penting sebagai bekal WTS untuk kembali 

ke lingkungan masyarakat. Melalui adanya pembinaan sosial, mereka dibekali 

bagaimana mereka harus bersikap dan berperilaku yang baik, belajar menerima 

kritik dari orang lain, belajar bersosialisasi dengan masyarakat, melakukan 

penyesuaian diri lagi karena tidak semua masyarakat bisa menerima kehadiran 

mantan WTS dilingkungannya.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pembinaan Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) Di  

Resosialisasi Argorejo Kota Semarang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini antara lain: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pembinaan sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di 

Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang? 

1.2.2 Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembinaan sosial Wanita Tuna 

Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang? 

1.2.3 Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan sosial Wanita 

Tuna Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diangkat dalam penelitian 

ini antara lain: 

1.3.1 Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan sosial Wanita 

Tuna Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang. 

1.3.2 Mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembinaan 

sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang. 

1.3.3 Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, 

Kota Semarang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

realitas mengenai hubungan pelaksanaan pembinaan sosial pada Wanita Tuna 

Susila (WTS) dengan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dalam pembuatan materi maupun pedoman untuk diadakan penelitian lebih lanjut, 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman tentang 

Pelaksanaan Pembinaan Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) Di Resosialisasi 

Argorejo Kota Semarang. 
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1.5 Penegasan Istilah dan Pembatasan Masalah 

Menghindari adanya salah pengertian dan penafsiran dalam penggunaan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka Peneliti perlu 

memberikan penegasan dan bahasa tentang istilah-istilah atau kalimat yang 

terangkum dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan 

penegasan dan batasan masalah antara lain: 

1.5.1 Wanita Tuna Susila (WTS) 

Menurut Kartono (2009 : 185) bahwa Wanita Tuna Susila (WTS) merupakan 

seorang wanita yang menjual diri dengan jalan memperjualbelikan badan, 

kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu 

seks dengan imbalan sebagai pembayarannya. 

Wanita Tuna Susila (WTS) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Wanita Tuna Susila (WTS) yang mengikuti kegiatan pembinaan sosial di 

Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang yang sekaligus menjadi subjek atau 

sasaran utama dalam penelitian ini.   

1.5.2 Pembinaan Sosial 

Pembinaan menurut Thoha (Ningtyas, 2013 : 1268) merupakan suatu 

tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Selanjutnya menurut 

Soekanto (2012 : 13) istilah “sosial” pada ilmu-ilmu sosial menunjukkan pada 

objeknya yaitu masyarakat, namun disisi lain istilah “sosial” yang digunakan pada 

Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. 

Artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan 

yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, misalnya tuna karya, 
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tuna susila, tuna jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, yang ruang lingkupnya 

adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial. Selain itu, istilah sosial juga 

berkenaan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses-proses 

sosial. 

Pembinaan sosial dalam hal ini berarti suatu tindakan atau proses yang 

menunjukkan adanya perubahan dan kemajuan dalam bersikap dan berperilaku 

terutama dalam berinteraksi dengan orang lain/masyarakat supaya menjadi lebih 

baik. 

1.5.3 Resosialisasi Argorejo 

Resosialisasi dulunya bernama lokalisasi yang terdiri atas rumah-rumah kecil 

berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di tempat tersebut 

sudah disediakan berbagai macam perlengkapan seperti tempat tidur, kursi tamu, 

pakaian, dan alat berhias serta tidak lepas dari berbagai macam wanita dari tipe 

karakter dan suku bangsa yang berbeda-beda. Wanita-wanita tersebut (WTS) 

harus membayar pajak rumah dan obat-obatan sekaligus juga uang keamanan agar 

mereka terlindungi dan terjamin identitasnya (Kartono, 2009 : 216). 

 Resosialisasi Argorejo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat 

atau wilayah yang terdiri dari wisma-wisma yang ditempati oleh para WTS yang 

berada di komplek tersebut, serta dikelola oleh mucikari atau germo, dimana 

terdapat kegiatan praktik prostitusi untuk para WTS serta kegiatan pembinaan 

sosial secara rutin. Pembina atau Pemateri kegiatan pembinaan sosial ini 

dilakukan secara bergantian mulai dari Dinsospora Kota Semarang, Resos 

Argorejo Semarang, Ka. Nit Bimas Polsek Semarang Barat, Ka. Sat Bimas 
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Polrestabes Semarang, serta KORAMIL 01 Semarang Barat. Pusat Resosialisasi 

Argorejo ini terletak di RW. 04, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

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

Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, dan Daftar Lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab I (satu), Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

pembatasan masalah, serta sistematika skripsi.  

Bab II (dua), Tinjauan Pustaka terdiri atas: Pembinaan Sosial, Wanita 

Tuna Susila (WTS), dan Resosialisasi Argorejo. Pembinaan Sosial meliputi 

Pengertian Pembinaan Sosial, Tujuan Pembinaan, Macam-Macam 

Pembinaan, dan Metode Pembinaan. Wanita Tuna Susila (WTS) meliputi 

Pengertian WTS, Ciri-ciri WTS, Faktor-faktor Penyebab Timbulnya WTS, 

dan Akibat Adanya WTS, serta penjelasan mengenai Resosialisasi Argorejo.  

Bab III (tiga), Metode Penelitian terdiri atas: Pendekatan Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Fokus Penelitian, Teknik Penelitian, 

Keabsahan Data, dan Analisis Data. 
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Bab IV (empat), Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas: 

Hasil Penelitian yang meliputi tentang Pembinaan Sosial Wanita Tuna 

Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo Kota Semarang.  

Bab V (lima), Penutup yang terdiri atas: Simpulan dan Saran. Simpulan 

berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data. Sedangkan 

saran berisi perbaikan dan masukan dari peneliti untuk perbaikan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembinaan Sosial 

2.1.1 Pengertian Pembinaan Sosial 

Pembinaan menurut Thoha (Ningtyas, 2013 : 1268) merupakan suatu 

tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini bahwa 

pembinaan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang 

atau peningkatan atas sesuatu. Selain itu, menurut Widjaja (Kurniawan, 2014 : 

2118) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup 

urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, dan 

memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, 

penyempurnaan, dan pengembangannya.  

Menurut Sudjana (2000 : 223) pembinaan merupakan upaya memelihara 

atau membawa, sesuatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan 

sebagaimana seharusnya terlaksana. Artinya pembinaan mempunyai arah untuk 

mendayagunakan semua sumber baik itu sumber daya manusia atau sumber daya 

non manusia yang sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup pembinaan 

meliputi dua sub-fungsi yaitu pengawasan dan supervisi.  

Menurut Manik (2013:14) pembinaan adalah suatu usaha, proses, atau 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang 

dilakukan secara keseluruhan melalui unsur organisasi seperti peraturan atau 
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kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), 

biaya dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, 

hasil yang baik serta maksimal. 

Menurut Nurdiyani (2014 : 44) pembinaan diartikan sebagai usaha untuk 

memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu yang 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kecakapan baik 

dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan. 

Selanjutnya Simanjuntak (Nisrima, 2016 : 194) mengemukakan pembinaan 

yaitu: 

Upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan 

secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam 

rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membantu dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, 

dan selaras pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, 

kecenderungan dan keinginan serta kemampuan-kemampuannya 

sebagai bekal atas prakarsa sendiri, menambah, meningkatkan dan 

mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal 

dan pribadi yang mandiri.   

 Istilah “sosial” berasal dari bahasa Latin “socius” yang berarti “kawan”. 

Manusia lahir dengan kapasitas yang ia miliki, kemudian memulai hidup saling 

berkawan dan saling membina kesetiakawanan. Manusia hidup bersama dalam 

suatu kelompok dan saling membutuhkan satu sama lain atau disebut sebagai 

makhluk sosial (Narwoko & Suyanto, 2004 : 4-5). 

 Menurut Soekanto (2012 : 13) istilah “sosial” pada ilmu-ilmu sosial 

menunjukkan pada objeknya yaitu masyarakat, namun disisi lain istilah “sosial” 

yang digunakan pada Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan 

di lapangan sosial. Artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi 
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persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, 

misalnya tuna karya, tuna susila, tuna jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, 

yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial. Selain itu, 

istilah sosial juga berkenaan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan 

dengan proses-proses sosial.  

 Menurut Wulansari (2009 : 41) dari semua proses kehidupan sosial, tanpa 

adanya interaksi sosial maka tidak mungkin terjadi suatu kehidupan bersama. 

Sebelum terjadinya suatu interaksi sosial, individu terlebih dahulu mengalami 

proses pemasyarakatan atau yang disebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi adalah 

suatu proses belajar yang dialami oleh individu dalam usahanya untuk menjadi 

anggota masyarakat. 

 Menurut Ahmadi (2004 : 154) proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu 

suatu proses akomodasi dimana individu tersebut dapat menahan, mengubah 

impuls-impuls dalam dirinya, dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan 

masyarakatnya. Pada proses sosialisasi ini, individu mempelajari sikap, idea, 

pola-pola nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. 

 Pada dasarnya sasaran kajian ilmu sosial adalah fenomena kehidupan 

bermasyarakat. Walaupun pada perkembangannya, objek studi yang sama dapat 

memberikan fokus perhatian yang berbeda dan mempunyai sudut pandang yang 

berbeda pula. Hal ini juga berlaku dalam memahami dan menjelaskan salah satu 

fenomena sosial yang disebut sebagai masalah sosial (Soetomo, 2008 : 70).   

 Menurut Ahmadi (2003 : 13) masalah sosial adalah suatu kondisi atau 

perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi 
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mereka serta mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap 

kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya menurut Horton & 

Hunt (1984 : 187) bahwa dalam suatu masalah sosial apabila tidak terdapat 

tindakan pengendalian sosial, maka faktor-faktor sosial yang timbul di 

masyarakat dan bersifat negatif dapat mempengaruhi perilaku individu. Perilaku-

perilaku tersebut dipengaruhi oleh situasi tertentu yang merupakan akibat dari 

adanya kebutuhan, tekanan, dan rangsangan dari situasi tersebut, sehingga 

mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang.  

 Menurut Max Weber (Wirawan, 2014 : 98) tindakan manusia tidak 

sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang 

tercakup dalam konsep fakta sosial. Selain itu Weber juga berpendapat bahwa 

dalam kehidupan bermasyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial yang 

merupakan dua konsep saling berkaitan dalam memberi tindakan sosial.  

 Menurut George Herbert Mead (Narwoko & Suyanto, 2004 : 20) supaya 

interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib dan teratur serta anggota masyarakat 

bisa berfungsi secara “normal”, maka yang diperlukan bukan hanya sekedar 

kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks, tetapi juga memerlukan 

kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut 

pandang orang lain. 

 Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa pembinaan sosial 

merupakan suatu proses belajar untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, 

serta memberikan keterampilan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya 

dengan hubungan sosial di lingkungannya, supaya masyarakat bisa memiliki 
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sikap dan perilaku yang baik serta dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  

2.1.2 Tujuan Pembinaan 

 Tujuan diadakannya kegiatan pembinaan WTS menurut Asmawati (2008 : 

45) meliputi adanya perubahan pola hidup warga binaan menjadi lebih produktif, 

meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya, serta berperan secara aktif dalam keluarga dan masyarakat di 

lingkungannya. Selain itu, menurut Hikmat (2009 : 142) tujuan dari pembinaan 

adalah mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan rencana kegiatan sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.  

 Menurut Harsono (Damasynta, 2015 : 35) bahwa tujuan pembinaan adalah 

pemasyarakatan yang dibagi menjadi tiga, meliputi: (a) setelah keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, diharapkan peserta binaan tidak lagi melakukan tindak 

pidana; (b) menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negaranya; (c) mampu mendekatkan diri kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 

Selanjutnya, tujuan pembinaan menurut Mardiana (2012 : 15) tidak lain adalah 

untuk menata masa depan peserta binaan yang dapat berguna bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.  

 Menurut Chotimah (2010 : 14-15) dalam upaya mencapai tujuan 

pembinaan, diperlukan adanya unsur-unsur yang dapat menunjang kegiatan 

pelaksanaan pembinaan, diantaranya: (a) materi yang disesuaikan dengan tujuan 

pembinaan; (b) Pembina, yaitu seseorang yang membina sekelompok orang 
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dalam sebuah pembinaan dan memiliki syarat-syarat seperti memiliki 

kemampuan professional, memiliki sifat atau kepribadian yang baik, memiliki 

kemampuan bermasyarakat, serta bertaqwa kepada Allah SWT; (c) peserta 

binaan, yaitu individu yang mengikuti kegiatan pembinaan; (d) metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan pembinaan. 

 Menurut Isnawati (2014 : 5-6) dalam upaya menunjang tujuan pembinaan, 

diperlukan adanya unsur-unsur pokok yang saling berkaitan, diantaranya: (a) 

peserta binaan; (b) petugas binaan; (c) masyarakat, dalam hal ini adalah instansi 

pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, serta keluarga dari 

peserta binaan.  

 Selain diperlukan adanya unsur-unsur pokok, menurut Sudjana (2000 : 251) 

tujuan pembinaan juga dipengaruhi oleh prosedur atau langkah-langkah dalam 

kegiatan pembinaan, diantaranya: (a) mengumpulkan informasi; (b) 

mengidentifikasi masalah; (c) menganalisis masalah; (d) mencari dan 

menetapkan alternatif pemecahan masalah; (e) melaksanakan upaya pemecahan 

masalah.  

 Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan 

adalah menjadikan individu atau warga binaan menjadi manusia yang berguna 

dan dapat merubah pola hidupnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat supaya tidak kembali berperilaku menyimpang dengan 

memperhatikan unsur-unsur dalam pelaksanaan pembinaan yang meliputi 

materi, Pembina, peserta, metode yang digunakan serta dukungan dari 

masyarakat.  
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2.1.3 Macam-macam Pembinaan 

Jenis pembinaan menurut Handayani (2010 : 70) yang biasanya dilakukan di 

berbagai panti rehabilitasi maupun resosialisasi meliputi bimbingan fisik, 

bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Sedangkan 

Mangunhardjana (1991 : 21) berpendapat bahwa macam-macam pembinaan 

secara umum meliputi : 

2.1.3.1 Pembinaan orientasi  

 Pembinaan orientasi diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk 

dalam suatu bidang, terutama bagi mereka yang sama sekali belum 

berpengalaman dalam bidangnya. Namun bagi orang yang sudah 

berpengalaman, pembinaan ini dapat membantu untuk mengetahui 

perkembangan dalam bidangnya.   

2.1.3.2 Pembinaan kecakapan  

 Pembinaan kecakapan diadakan untuk para peserta guna mengembangkan 

kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang 

diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya. 

2.1.3.3 Pembinaan pengembangan kepribadian  

 Pembinaan pengembangan kepribadian juga disebut sebagai pembinaan 

pengembangan sikap. Tekanan pada pembinaan ini terdapat pada pengembangan 

kepribadian dan sikap. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta 

agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup 

yang sehat dan benar. 
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2.1.3.4 Pembinaan kerja  

Pembinaan kerja diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota 

stafnya. Pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja 

dalam bidang tertentu. Tujuannya untuk membawa orang keluar dari situasi 

kerja mereka agar dapat menganlisis kerja mereka dan membuat rencana 

peningkatan masa depan. Selain itu, mereka juga mendapatkan penambahan 

pandangan dan kecakapan serta diperkenalkan pada bidang-bidang yang baru.  

2.1.3.5 Pembinaan penyegaran  

Pembinaan penyegaran hampir sama dengan pembinaan kerja. Bedanya, 

dalam pembinaan penyegaran, biasanya tidak ada penyajian hal yang sama 

sekali baru, tetapi sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada. Banyak sekali dalam pembinaan ini, para peserta 

meninjau pola kerja yang ada dan berusaha mengubahnya sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan yang baru. 

2.1.3.6 Pembinaan lapangan  

Pembinaan lapangan bertujuan untuk mendapatkan para peserta dalam 

situasi nyata, agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman 

langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu 

peserta untuk membandingkan situasi hidup dan kerja mereka dengan situasi 

hidup dan kerja di tempat yang dikunjungi. Hal ini dapat memberikan 

pandangan dan gagasan yang baru. Oleh karena itu, tekanan pada pembinaan ini 

adalah mendapatkan pengalaman praktis dan masukan, terutama yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang ditemukan para peserta di lapangan. 
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Menurut Prathama (2015 : 8) bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan 

kepada warga binaan meliputi: (a) pembinaan mental, merupakan dasar bagi 

seseorang yang telah terjerumus terhadap perbuatan menyimpang yang pada 

umumnya orang melakukan penyimpangan karena kondisi mentalnya terganggu 

sehingga diperlukan pemulihan mental seperti sediakala; (b) pembinaan sosial, 

diberikan kepada peserta binaan yang sudah disingkirkan dari kelompoknya 

sehingga perlu upaya untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan antara 

peserta binaan dengan masyarakat sekitarnya; (c) pembinaan keterampilan, 

diupayakan untuk memberikan bentuk pengetahuan mengenai keterampilan. 

Menurut Kartini (2012 : 11) pola pembinaan meliputi pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari 

pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, 

pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, 

dan pembinaan dalam rangka mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 

Selanjutnya pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung 

usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, 

keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, serta 

keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian 

(perkebunan) dengan menggunakan teknologi. 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa macam-macam 

pembinaan diantaranya meliputi pembinaan mental, pembinaan sosial, 

pembinaan keterampilan, pembinaan fisik,  pembinaan orientasi, pembinaan 
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kecakapan, pembinaan pengembangan kepribadian, pembinaan kemandirian, 

pembinaan kerja, pembinaan penyegaran, dan pembinaan lapangan. 

2.1.4 Metode Pembinaan 

 Penggunaan metode yang tepat dapat memperlancar proses pembinaan, dan 

tidak menimbulkan rasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. 

Menurut Asmawati (2008 : 43) metode yang digunakan oleh Pembina dalam 

mengadakan kegiatan pembinaan meliputi: metode ceramah, metode pelatihan 

keterampilan, dan metode diskusi.   

 Menurut Mujiman (2011 : 82) metode ceramah merupakan metode 

pembelajaran paling tua dan paling banyak dikritik, tetapi juga paling banyak 

digunakan. Keuntungan menggunakan metode ini adalah banyak bahan pelajaran 

yang dapat disampaikan kepada banyak sasaran atau peserta didik dalam waktu 

yang relatif pendek. Akan tetapi, kelemahan dalam penggunaan metode ini 

adalah menimbulkan sikap pasif pada sasaran atau peserta didik, menimbulkan 

rasa bosan, mengantuk, cepat lelah, serta kuantitas dan kualitas daya serap 

peserta didik terhadap bahan yang diajarkan sangat bervariasi antar individu. 

 Menurut Kamil (2007 : 9) pelatihan merupakan bagian dari proses 

pembelajaran individu yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

tertentu. Sedangkan metode diskusi menurut Suprijanto (2007 : 96) merupakan 

metode yang sangat efektif apabila peserta yang terlibat hanya sedikit, karena 

pada metode ini lebih menekankan pada partisipasi dan interaksi semua anggota 

kelompok dalam berdiskusi.   
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 Menurut Habibah (2009 : 94) metode pembinaan meliputi metode ceramah, 

metode ibrah (perenungan/tafakur), metode tanya jawab, metode diskusi, metode 

demonstrasi, dan metode keteladanan. Selanjutnya menurut Harsono (dalam 

Damasynta, 2015 : 38-39) metode pembinaan meliputi: (a) metode pembinaan 

berdasarkan situasi; (b) pembinaan perorangan; (c) pembinaan secara kelompok; 

(d) belajar dari pengalaman; (e) auto sugesti.  

 Selain penggunaan metode yang tepat juga perlu dilakukan pendekatan-

pendekatan dalam program pembinaan (Mangunhardjana, 1991 : 17), 

diantaranya:  

2.1.4.1 Pendekatan informatif 

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara penyampaian materi informasi 

kepada para peserta dalam bentuk ceramah dari berbagai pembina berdasarkan 

isi materi yang disampaikan. Waktu penyampaian informasi biasanya secara 

sadar atau tidak sadar, pengetahuan, pengalaman, keahlian para peserta kurang 

diperhitungkan. Mereka diperlakukan seperti orang yang belum tahu dan tidak 

mempunyai pengalaman.Partisipasi peserta terbatas pada permintaan penjelasan 

atau penyampaian pertanyaan mengenai hal yang belum dimengerti benar-benar.  

2.1.4.2 Pendekatan partisipatif 

Pendekatan ini berlandaskan kepercayaan bahwa para peserta sendiri 

merupakan sumber pembinaan yang utama. Pengetahuan, pengalaman, dan 

keahlian para peserta melalui pendekatan ini dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembinaan. Pembinaan lebih merupakan situasi belajar bersama, dimana 

pembina dan peserta belajar satu sama lain. Pendekatan ini lebih melibatkan 
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peran serta peserta pembinaan, seperti diskusi kelompok dan studi kasus. 

Pembinaan disini tidak bertindak sebagai guru, tetapi sebagai koordinator dalam 

proses belajar, meskipun dia juga wajib memberikan masukan sejauh yang 

dibutuhkan oleh tujuan program.  

2.1.4.3 Pendekatan eksperiensial 

Pendekatan ini berkeyakinan bahwa belajar yang sejati terjadi karena 

pengalaman pribadi dan langsung. Dalam pendekatan informatif, peserta 

pembinaan cenderung pasif, sedangkan dalam pendekatan partisipatif, peserta 

pembinaan cenderung aktif. Adapun untuk pendekatan eksperiensial sendiri, 

para peserta langsung dilibatkan dalam situasi dan pengalaman dalam bidang 

yang dijadikan pembinaan. Pendekatan eksperiensial menghubungkan langsung 

para peserta dengan pengalaman dan menggunakan metode yang mendukung, 

seperti metode kerja proyek yang tinggal di tempat. 

 Menurut Sudjana (2000 : 244) fungsi pembinaan baik pengawasan maupun 

supervisi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung maupun 

pendekatan tidak langsung.  Pendekatan langsung terjadi apabila pihak Pembina 

melakukan kegiatan pembinaan secara tatap muka dengan pihak yang dibina 

atau pihak pelaksana program. Sedangkan pendekatan tidak langsung terjadi 

apabila pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang 

dibina melalui media massa, seperti melalui petunjuk tertulis, maupun media 

elektronik.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisrima (2016 : 201) 

mengenai bentuk pembinaan perilaku sosial, bahwa melakukan pembiasaan 
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terhadap hal-hal yang bersifat positif dapat mempengaruhi kebiasaan dalam 

berperilaku sosial yang baik. Bentuk pembinaan ini lebih menekankan pada 

pembiasaan perbuatan yang baik dan mengajarkan hal-hal yang positif, misalnya 

dalam sikap tolong menolong, sikap menghargai, sikap menghormati, sikap 

bertanggung jawab, dan sikap bekerja sama. 

 Berdasarkan dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa metode 

pembinaan meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode pelatihan 

keterampilan, metode diskusi, metode demonstrasi, serta metode pembiasaan 

yaitu pembiasaan terhadap hal-hal positif yang disertai dengan pendekatan 

informatif, pastisipatif, dan eksperiensial.  

2.2 Wanita Tuna Susila (WTS) 

2.2.1 Pengertian WTS 

 Menurut Abdulsyani (2002 : 193) pelacuran merupakan masalah sosial yang 

cukup besar pengaruhnya bagi perkembangan moral, karena tidak hanya 

menyangkut masalah keluarga tetapi juga menyangkut kehidupan generasi muda 

yang akan datang. Selain itu, menurut Soekanto (2012 : 374) pelacuran dapat 

diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah 

sebagai imbalannya.  

 Menurut Burlian (2016 : 205) pelacuran atau prostitusi adalah penjualan 

jasa seksual karena adanya motif uang. Seseorang yang menjual jasa seksual 

disebut sebagai pelacur atau WTS. Selanjutnya menurut Koentjoro (2004 : 27) 

WTS merupakan perempuan yang dianggap tidak menuruti aturan susila yang 
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berlaku di masyarakat, dianggap tidak beradab dan tidak ada sopan santun dalam 

berhubungan seks.  

 Menurut Kartono (2009 : 185) seseorang yang menjadi pelacur atau WTS 

merupakan seorang wanita yang melakukan penjualan diri dengan jalan 

memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang 

untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.  

 Berdasarkan beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa Wanita Tuna 

Susila (WTS) adalah seorang wanita/perempuan yang melanggar aturan susila 

terutama dalam melakukan hubungan seks diluar pernikahan dengan berganti-

ganti pasangan dan memperoleh imbalan baik berupa uang, materi, atau jasa. 

2.2.2 Ciri-ciri WTS 

 Menurut Burlian (2016 : 203) terdapat empat ciri utama Wanita Tuna Susila 

(WTS), diantaranya bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, serta 

mata pencaharian. Selain itu, menurut Kartono (2009 : 204) ciri-ciri khas dari 

WTS meliputi : 

2.2.2.1 Wanita. 

2.2.2.2 Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menaik, baik wajah maupun 

tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria. 

2.2.2.3 Masih muda. 75% dari jumlah WTS di Indonesia berada di bawah usia 

30 tahun. Jumlah WTS terbanyak berada direntang usia 17-25 tahun. WTS kelas 

rendahan dan menengah seringkali mempekerjakan gadis-gadis pra-puber 

berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan sebagai “barang baru”. 
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2.2.2.4 Pakaiannya sangat menyolok dengan eksentrik aksesoris yang 

dipakainya sehingga dapat menarik perhatian kaum pria Bersifat seperti mobil, 

kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota yang lainnya. 

2.2.2.5 Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistis, cepat, tidak hadir 

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

sangat provokatif dalam ber-coitus (bersenggama), dan biasanya dilakukan 

secara kasar. 

2.2.2.6 Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke 

tempat/kota yang lainnya. Biasanya mereka menggunakan nama samaran dan 

sering berganti nama supaya tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya 

banyak terdapat migran-migran dari daerah pedesaan yang gersang dan miskin 

yang pindah ke kota-kota, mengikuti arus urbanisasi. 

2.2.2.7 Para WTS professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan 

berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya 

tidak memiliki skill atau keterampilan khusus dan kurangnya pendidikan. 

Mereka hanya bermodal kecantikan fisik dan kemudahannya. Adapun untuk 

WTS yang berkelas tinggi, pada umumnya mereka berpendidikan sekolah 

lanjutan pertama dan atas atau lepas dari akademi dan perguruan tinggi, yang 

beroperasi secara amatir atau secara professional. Mereka bertingkah laku 

immoral karena didorong oleh motivasi-motivasi sosial dan ekonomis. 

2.2.2.8 Sekitar 60-80% dari jumlah WTS ini memiliki intelek yang normal. 

Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan. Selebihnya adalah mereka 
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yang ada pada garis batas yang tidak menentu atau tidak jelas derajat 

intelegensinya. 

 Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri WTS yaitu 

wanita, cantik baik wajah maupun tubuhnya, secara umum masih muda, 

biasanya berpindah-pindah tempat dalam melakukan transaksinya dan 

menggunakan nama samara, serta rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan 

keterampilan yang dimilikinya. 

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya WTS 

 Motif memainkan peranan yang signifikan dalam memahami perilaku 

seseorang. Menurut McClelland (Koentjoro, 2004 : 49-50), seseorang yang 

memiliki motif cenderung mengulang-ulang perhatian kepada tujuan yang 

mendorong, mengorientasikan dan menyeleksi perilakunya. Dengan demikian 

motif mengarah pada suatu tujuan yang seringkali muncul sebagai hal yang 

tengah menjadi perhatian, mengapa seseorang berperilaku demikian. 

Menurutnya motif dibagi menjadi dua jenis, yaitu motif biologis dan motif 

sosial. Motif biologis adalah sistem kebutuhan manusia yang paling mendasar, 

termasuk kebutuhan akan makan, tempat tinggal, maupun seks. Motif sosial 

terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan berprestasi (n Ach), kebutuhan berafiliasi 

(n Aff), dan kebutuhan power (n Power).  Ketiga motif sosial ini terdapat pada 

setiap manusia, tetapi hanya satu motif yang akan mendominasi setiap orang.  

 Menurut Kartono (2009 : 208-211) motif yang melatarbelakangi tumbuhnya 

pelacuran pada wanita beraneka ragam, diantaranya:  
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2.2.3.1 Adanya kecenderungan banyak wanita untuk menghindarkan diri dari 

kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui “jalan pendek”. 

2.2.3.2 Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 

kepribadian, dan keroyalan seks. 

2.2.3.3 Tekanan ekonomi dan faktor kemiskinan. 

2.2.3.4 Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orangtua yang 

menekankan banyak tabu dan peraturan seks. 

2.2.3.5 Pada masa kanak-kanak mereka pernah melakukan relasi seks atau suka 

melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau 

menikmati “masa indah” muda mereka. 

2.2.3.6 Adanya bujukan dan rayuan-rayuan kaum laki-laki dan para calo, yang 

menjanjikan mereka pekerjaan yang terhormat dengan gaji tinggi. 

2.2.3.7 Adanya pengalaman-pengalaman yang traumatis dan shock mental. 

Misalnya gagal bercinta, pasangannya selingkuh, ditipu dan lain-lain sehingga 

memunculkan kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. 

Contohnya seorang gadis kecil yang diperkosa oleh laki-laki sehingga dia 

merasa sudah hina dan kotor disertai kebencian yang terlalu dalam sehingga dia 

menerjunkan diri ke “dunia malam”.  

 Weisberg (Koentjoro, 2004 : 53) mengidentifikasi adanya tiga motif utama 

yang mempengaruhi perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu psikoanalisis, 

ekonomi, dan standar sosial. Pertama, motif psikoanalisis. Motif ini 

menekankan pada aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak untuk menentang 

standar orangtua dan sosial. Kedua, motif ekonomi.  Motif ekonomi banyak 
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menarik perhatian perempuan imigran dari pedesaan untuk melacur di perkotaan 

dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Uang menjadi faktor motivasi 

seseorang melakukan pelacuran, yakni disebabkan oleh tekanan ekonomi yang 

ekstrim dan pelacuran yang menyediakan standar hidup paling tinggi yang dapat 

dicapai. Ketiga, motivasi situasional, termasuk di dalamnya terdapat 

penyalahgunaan kekuasaan orangtua, penyalahgunaan fisik, merendahkan, dan 

buruknya hubungan dengan orangtua. Berdasarkan hasil studinya, pelacur 

perempuan atau dalam hal ini WTS adalah korban penyalahgunaan seksual, baik 

di dalam maupun di luar keluarga.  

 Menurut Abdulsyani (2002 : 193) pelacuran berkembang bukan hanya 

karena dorongan tekanan-tekanan sosial, keputusasaan, atau sebagai pelarian 

bagi mereka yang putus cinta atau kehilangan pekerjaan, melainkan disebabkan 

oleh banyaknya faktor-faktor pendukung yang menjadikan kesempatan untuk 

melakukan tindakan pelacuran, salah satunya adalah disediakannya fasilitas 

lokalisasi secara khusus, meskipun tujuan dari lokalisasi sendiri supaya mereka 

para WTS tidak berkeliaran di jalan-jalan, stasiun kereta api, atau di tempat-

tempat umum lainnya.  

 Menurut Burlian (2016 : 208) faktor-faktor penyebab seseorang menjadi 

WTS antara lain: 

2.2.3.1 Faktor moral 

 Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketaqwaan individu dan 

masyarakat, serta ketidaktaqwaan terhadap ajaran agamanya. Standar pendidikan 
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dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. Berkembangnya pornografi 

secara bebas dan liar. 

2.2.3.2 Faktor ekonomi 

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, 

khususnya dengan jalan pintas dan mudah, tanpa harus memiliki keahlian 

khusus.  

2.2.3.3 Faktor sosiologis 

Ajakan dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia 

pelacuran.  

2.2.3.4 Faktor psikologis 

Hubungan keluarga yang berantakan (broken home), merasa tertekan, dan 

mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman 

traumatis dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti 

kegagalan dalam perkawinan, perselingkuhan, dinodai oleh kekasihnya, dan 

lain-lain.  

2.2.3.5 Faktor kemalasan 

Biasanya disebabkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki 

norma agama dan susila dalam menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan 

modal fisik yaitu kecantikan, dapat dengan mudahnya untuk mengumpulkan 

uang.  

2.2.3.6 Faktor biologis 

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian 

yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/suami.  
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2.2.3.7 Faktor yuridis 

Tidak adanya UU yang melarang tentang pelacuran, serta tidak adanya 

larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum 

pernikahan atau di luar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam UU adalah 

mucikari dan germo. 

2.2.3.8 Faktor pendukung 

Adanya media atau alat pendukung dalam kegiatan prostitusi sangat 

mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Misalnya dengan adanya 

teknologi pendukung internet maupun ponsel yang dapat membuat orang mudah 

untuk berinteraksi.    

Menurut Koentjoro (2004 : 92) terdapat beberapa faktor yang secara umum 

dapat mempengaruhi seseorang menjadi WTS, diantaranya adalah rendahnya 

standar moral, kemiskinan, rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya 

pendidikan, dan keinginan untuk memperoleh status sosial. Selain itu juga 

terdapat tiga faktor utama yang dapat diasumsikan dapat mempengaruhi 

pelacuran dan saling berhubungan/berkaitan satu sama lain, diantaranya: 

2.2.3.1 Faktor permintaan sebagai faktor yang menarik 

 Penyebab meningkatnya faktor permintaan terhadap layanan seksual 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perubahan sosial, migrasi para pekerja laki-

laki, dan mobilitas para turis.  

2.2.3.2 Faktor  persediaan sebagai faktor yang mendorong 

 Terdapat dua kategori dalam faktor persediaan. Pertama, kategori 

pendorong perkembangan pelacuran. Termasuk di dalamnya adalah budaya dan 
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kepercayaan (sistem patrimonial, Buwu, pernikahan yang dipaksakan, 

perceraian, harga diri janda, dan menyamakan anak dengan sawah atau uang 

besar), sikap terhadap pernikahan, motif berkuasa, dan materialisme.  

 Kedua, faktor kategori pendukung pelacuran. Termasuk di dalamnya adalah 

perlakuan masyarakat, sosialisasi, dan kesalahan persepsi terhadap 

ketidakmampuan pendidikan dalam menaikkan status sosial. Tingginya 

permintaan terhadap WTS memberikan insentif kuat yang mendorong 

perempuan untuk menjadi WTS baru. Namun disisi lain, apabila memiliki 

kontrol sosial, keyakinan agama yang kuat, tingkat pendidikan yang tinggi, dan 

tersedianya kesempatan kerja yang luas, maka dapat menghambat pertumbuhan 

pelacuran.  

2.2.3.3 Faktor perantara yang memfasilitasi lajunya pertumbuhan pelacuran. 

 Penghasut cenderung bekerja dalam hal penyaluran permintaan dan 

persediaan pelacur atau WTS dengan tiga cara. Penghasut yang dimaksud disini 

adalah mucikari dan kaki tangannya, mantan WTS, dan WTS aktif yang menjadi 

model sosialisasi, orangtua, serta penghasut yang tidak tampak. Pertama, cara 

pasif yaitu menjadikan mantan pelacur atau WTS sebagai model sosialisasi. 

Kehidupan mewah mereka cenderung ditonjol-tonjolkan oleh para penghasut 

dengan tujuan untuk membuat cemburu para calon-calon WTS supaya mereka 

lebih tertarik dan mencoba terlibat ke dalam dunia pelacuran.  

 Kedua, secara aktif yaitu mempengaruhi orangtua dan perempuan yang 

potensial tergoda untuk memulai pelacuran dengan imimg-iming imbalan materi 

yang melimpah yang dapat menaikan status sosial mereka. Ketiga, penghasut 
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juga secara aktif menjembatani antara permintaan dan persediaan dengan cara 

membuka saluran permintaan dan menjaga persediaan. Apa yang dilakukan 

penghasut dalam hal ini adalah menyediakan WTS yang dapat diakses secara 

langsung dan akan membuka peluang bagi para WTS baru dari desa untuk dapat 

disalurkan ke kota.  

 Menurut Jana dalam Journal International Public Health (2014 : 622) 

bahwa faktor kemiskinan menjadi penyebab utama seorang perempuan untuk 

melakukan pekerjaan seks karena dianggap menguntungkan. Meskipun 

perempuan juga melakukan migrasi seperti pekerja laki-laki yang lain, namun 

mereka semua banyak yang berakhir dengan pekerjaan seks, entah karena 

menjadi pilihan atau karena penipuan.  

 Selanjutnya, menurut Kartono (2009 : 207-208) terdapat beberapa peristiwa 

sosial penyebab timbulnya pelacuran, antara lain: (a) Tidak adanya undang-

undang yang melarang pelacuran; (b) Adanya keinginan dan dorongan manusia 

untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan; (c) 

Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat 

orang mengenyam kesejahteraan hidup; (d) Semakin besarnya penghinaan orang 

terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia; (e) Terjadinya perubahan 

sosial yang cepat dan radikal sehingga menyebabkan masyarakat tidak stabil dan 

terjadi banyak konflik sampai terjadilah disorganisasi sosial yang dapat 

menyebabkan breakdown atau kepatahan pada kontrol sosial.    

 Pada banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur atau WTS 

karena mereka telah kehilangan keperawanannya sebelum menikah atau hamil 
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diluar nikah. Kehamilan diluar nikah untuk seorang perempuan merupakan aib 

bagi keluarga, khususnya orangtua. Oleh karenanya hampir seluruh orangtua 

memandang rendah anak perempuan semacam ini. Kondisi ini terlihat bahwa 

anak perempuan tersebut merasa belum siap untuk menghadapi permasalahan 

yang kompleks, hingga akhirnya mereka lebih memilih menjadi WTS untuk 

menghidupi dirinya dan anaknya. Jumlah WTS yang dipengaruhi motif 

situasional ini lebih sedikit dibandingkan dengan WTS yang dipengaruhi oleh 

motif ekonomi dan psikoanalisis (Koentjoro, 2004 : 55).  

 Menurut Soekanto (2012 : 375) sebab-sebab terjadinya pelacuran dapat 

dilihat dari faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen meliputi nafsu kelamin 

yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Selain itu 

yang termasuk dalam faktor eksogen adalah faktor ekonomi, urbanisasi yang 

tidak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.  

 Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong seseorang menjadi WTS dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, 

diantaranya faktor psikologis, faktor biologis, rendahnya tingkat pendidikan atau 

faktor moral serta keinginan untuk hidup mewah. Sedangkan faktor eksternal 

berasal dari luar diri individu yang meliputi faktor ekonomi, faktor sosiologi, 

faktor situasional, faktor yuridis, serta faktor pendukung yang lainnya. 

2.2.4 Akibat Adanya WTS 

Menurut Kartono (2009 : 212-214), terdapat beberapa akibat dari adanya 

pelacuran, diantaranya:  
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2.2.4.1 Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. 

2.2.4.2 Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. 

2.2.4.3 Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan, khususnya pada anak muda/remaja pada masa puber dan adolesensi. 

2.2.4.4 Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika. 

2.2.4.5 Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama 

menggoyahkan perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma 

hukum, dan agama karena telah digantikan oleh pola pelacuran dan 

promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan 

kenikmatan seks yang murah serta tidak bertanggung jawab. Apabila pelacuran 

ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat. 

2.2.4.6 Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya 

WTS hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus 

diterimanya, karena sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada 

germo maupun calo.  

2.2.4.7 Mengakibatkan disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, 

nymphomania, satiriasis, ejakulasi premature, dan lain-lain. 

 Hal senada juga diungkapakan oleh Burlian (2016 : 210) bahwa pelacuran 

merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, 

sehingga pelacuran hanya akan mengakibatkan dampak negatif, diantaranya: 

2.2.4.1 Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, 

terutama sifilis dan gonorrhea 

2.2.4.2 Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga 
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2.2.4.3 Mendemoralisasikan kepada lingkungan khususnya anak muda pada 

masa puber dan adolescen. 

2.2.4.4 Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika. 

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

2.2.4.6 Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya ejakulasi dini. 

Menurut Abdulsyani (2002 : 193) masalah pelacuran tidak hanya 

menimbulkan dampak negatif bagi keluarga tetapi juga menimbulkan dampak 

negatif bagi generasi muda. Kekhawatiran dalam hal ini adalah semakin 

menjalarnya penyakit kelamin serta semakin banyaknya korban yang menderita 

HIV/Aids. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2013 : 78) 

bahwa keberadaan prostitusi atau pelacuran tidak hanya menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat di sekitarnya, tetapi juga memberikan dampak positif 

yang dapat dijadikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya.  

Keberadaan lokalisasi atau tempat prostitusi merupakan simbiosis mutualisme 

bagi WTS dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan masyarakat 

memperoleh keuntungan secara ekonomi misalnya saja dari hasil penyewaan 

rumah, transaksi jual beli bagi yang mendirikan kafe maupun toko-toko di 

sekitarnya.  

Menurut Thomas dalam International Journal of Epidemiology (2015 : 

1496-1497) mengatakan bahwa keberadaan prostitusi berkaitan dengan dunia 

bisnis seperti yang dijelaskan berikut ini: 

“Although arrests for prostitution increase with prosperity and decrease with 

depression, this is believed to bedue to the increased use of alcohol with 
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prosperity, which may have the effect of actually concealing the true relation of 

prostitution and business conditions.” 

Menurut  Kartono (2009 : 206) ada pula fungsi dari pelacuran yang bersifat 

positif di tengah masyarakat, diantaranya:  

2.2.4.1 Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis. 

2.2.4.2 Menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus berpisah 

dengan isteri dan keluarganya. Selain itu juga dapat dijadikan alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan politik tertentu 

2.2.4.3 Menjadi sumber hiburan bagi kelompok dan individu yang mempunyai 

jabatan, misalnya pedagang, supir, anggota tentara, polisi, pelaut, laki-laki 

“hidung belang”, mahasiswa, remaja dan adolescen yang ingin tahu, dan lain-

lain. 

2.2.4.4 Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, 

misalnya pria yang memiliki wajah buruk, pincang, abnormal secara seksual, 

buronan, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa keberadaan WTS 

memiliki dampak negatif dan positif di tengah kehidupan masyarakat. Adapun 

dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya menjadi sumber penularan 

penyakit HIV/Aids atau penyakit menular seksual lainnya,  merusak moral dan 

sendi-sendi kehidupan berkeluarga, menyebabkan disfungsi seksual, serta 

memancing terjadinya tindakan kriminal seperti kekerasan seksual, penggunaan 

narkotika dan minum-minuman keras. Selain itu dampak positif yang timbul di 

tengah masyarakat, yaitu memberikan keuntungan secara ekonomi untuk 
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masyarakat di sekitarnya, menjadi sumber pelayanan seksual dan hiburan bagi 

para pria “hidung belang”, serta memberikan keuntungan dalam dunia bisnis 

maupun politik. 

2.3 Resosialisasi Argorejo 

Resosialisasi dulunya bernama lokalisasi yang terdiri atas rumah-rumah 

kecil berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di tempat 

tersebut sudah disediakan berbagai macam perlengkapan seperti tempat tidur, 

kursi tamu, pakaian, dan alat berhias serta tidak lepas dari berbagai macam 

wanita dari tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda-beda. Wanita-wanita 

tersebut (WTS) harus membayar pajak rumah dan obat-obatan sekaligus juga 

uang keamanan agar mereka terlindungi dan terjamin identitasnya (Kartono, 

2009 : 216). 

 Menurut Henslin (Damsar, 2011 : 67), resosialisasi dikenal juga sebagai 

sosialisasi sekunder yang secara harfiah berarti sosialisasi kembali, yaitu suatu 

proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru agar sepadan dengan 

situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan. Resosialisasi terjadi tiap kali 

individu mempelajari sesuatu yang berbeda, bahkan bisa bertentangan dengan 

kondisi awal. Sebagian besar resosialisasi bersifat lembut dengan hanya 

melibatkan modifikasi kecil pada hal-hal yang telah dipelajari, tetapi tidak 

menutup kemungkinan resosialisasi bersifat sangat kuat dan keras.  

 Menurut Goffman (Damsar, 2011 : 67-68) resosialisasi yang didahului oleh 

desosialisasi, yaitu proses “pencabutan diri” yang dimiliki seseorang, merupakan 

resosialisasi yang bersifat sangat kuat dan keras. Resosialisasi ini berlangsung 
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dalam institusi total, yaitu suatu tempat dimana sejumlah orang terputus dari 

masyarakat untuk jangka waktu tertentu hidup bersama dan hampir sepenuhnya 

berada di bawah pengendalian para pejabat yang mengelola tempat tersebut 

secara formal seperti penjara.  Maka proses dari orang bebas menjadi orang 

terpenjara dapat dinyatakan sebagai bentuk dari proses “pencabutan diri” yang 

dimiliki seseorang. Proses “pencabutan” tersebut dipandang sebagai proses yang 

keras.  

 Menurut Damsar (2011 : 68), resosialisasi dapat terjadi dalam bentuk 

sosialisasi antisipatoris, yaitu sosialisasi yang terjadi bagi orang yang akan 

memainkan peran baru. Belajar memainkan peran dalam memegang peranan ini 

terjadi dalam berbagai aktivitas masyarakat, misalnya seseorang yang akan 

menduduki jabatan baru. Selanjutnya proses resosialisasi menurut Soetomo 

(2008 : 78) adalah suatu proses untuk mendorong individu yang menjadi 

penyandang masalah sosial tertentu agar siap dan mampu untuk berperilaku dan 

berperan sesuai aturan dan nilai-nilai sosial secara lebih baik.  

 Selain itu, menurut Kartono (2009 : 228) bahwa usaha resosialisasi WTS 

dapat dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan 

pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif. Hal ini 

senada dengan apa yang diungkapkan oleh Soedjono (1970 : 128) bahwa 

resosialisasi atau rehabilitasi merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat 

berbagai macam pendidikan, seperti pembinaan mental, agama, serta pelatihan 

kerja dengan harapan nantinya setelah mereka dibekali dengan keterampilan dan 
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perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik, bisa menjalani 

kehidupan berkeluarga, dan sebagainya.  

 Berdasarkan beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa resosialisasi 

merupakan sebuah tempat dimana terdapat sistem kesejahteraan sosial yang 

didalamnya terdapat berbagai macam jenis pendidikan seperti pembinaan sosial, 

mental, fisik, dan keterampilan serta tersedianya pelayanan kesehatan; yang 

bertujuan untuk membantu para WTS supaya mereka mendapatkan bekal untuk 

memulai kehidupan baru di masyarakat terutama dalam perbaikan sikap dan 

perilaku mereka. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Pembinaan yang sering dilakukan di berbagai tempat rehabilitasi maupun 

pusat resosialisasi, nampaknya belum dilakukan secara efektif dan maksimal. 

Hal ini terlihat dari berbagai fenomena yang ada bahwa ketika mantan WTS 

yang sudah selesai menjalani proses pembinaan, tidak sedikit dari mereka yang 

terjun kembali ke “dunia malam”.  Hal ini dikarenakan kondisi mental mereka 

yang belum kuat dan siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena 

itu, mereka perlu dibekali pembinaan sosial secara lebih mendalam supaya 

mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat dengan 

penuh keyakinan dan dapat menerima segala konsekuensinya di masyarakat. 

 Penanganan masalah WTS merupakan kewajiban pemerintah, tetapi selama 

ini belum terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah yang menerapkan 

sanksi kepada WTS. Peraturan yang sudah berjalan hanya menerapkan sanksi 

kepada germo atau calo yang dijadikan tersangka. Hal ini dikarenakan, germo 

atau calo ini menerima keuntungan dari hasil menjual jasa para WTS melalui 

pelayanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki “hidung belang”.  

 Resosialisasi Argorejo Kota Semarang merupakan resosialisasi terbesar di 

Jawa Tengah. Tempat ini memberikan berbagai macam jenis layanan pendidikan 

dan kesehatan, diantaranya pembinaan sosial, pembinaan mental atau rohani, 

pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, serta tersedianya layanan 

pemeriksaan kesehatan secara rutin terutama untuk mencegah penularan 

HIV/Aids para WTS.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah 

dilakukan di Resosialisasi Argorejo Kota Semarang, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

5.1.1. Pembinaan sosial WTS sudah dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur/langkah-langkah kegiatan, diantaranya: (a) mengumpulkan informasi; 

(b) mengidentifikasi masalah; (c) menganalisis masalah; (d) mencari dan 

menetapkan alternatif pemecahan masalah; (e) melaksanakan upaya pemecahan 

masalah. Selain itu dalam pelaksanaannya juga sudah berjalan sesuai dengan 

unsur-unsur penunjang yang meliputi: (a) Pembina; (b) Peserta; (c) Materi; (d) 

Metode; (e) Masyarakat, dalam hal ini adalah kerjasama dengan instansi 

pemerintah dan swasta atau lembaga sosial.  

5.1.2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan sosial WTS adalah 

penggunaan metode ceramah yang kurang efektif sehingga tidak menimbulkan 

suasana yang kondusif dan komunikatif selama penyampaian materi berlangsung. 

Selain itu kendala yang lain juga berasal dari kebijakan pengurus resos mengenai 

sistem denda bagi yang tidak mengikuti kegiatan. Peraturan ini dirasa kurang 

efektif mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak asuh dibandingkan 

dengan jumlah nominal denda yang harus mereka bayarkan.  

Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan sosial WTS diantaranya: (a) terdapat 

respon positif dan dukungan dari masyarakat sekitar; (b) tersedianya sarana dan
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prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan; (c) adanya 

sikap tegas dari panitia penyelenggara kegiatan (pengurus resos dan Ketua LSM 

Lentera ASA) sehingga dapat menciptakan suasana yang efektif selama 

penertiban kegiatan; (d) adanya partisipasi dan dukungan dari pengasuh atau 

mucikari terhadap kegiatan pembinaan sosial; (e) adanya kerjasama yang baik 

antara pengurus resos dengan berbagai instansi yang terkait dengan kegiatan di 

Resosialisasi Argorejo.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada 

beberapa saran yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

5.2.1. Bagi pihak kelurahan disarankan untuk memberikan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat membangun kerjasama antara masyarakat dengan WTS seperti 

kegiatan gotong royong atau kebersihan lingkungan.  

5.2.2. Bagi pihak Resos disarankan untuk mengevaluasi kembali terkait 

kebijakan sistem denda dan pembayaran setiap kegiatan untuk WTS. Selain itu, 

pengurus resos juga disarankan untuk melibatkan masyarakat terhadap kegiatan 

yang dijalankan untuk WTS, seperti kegiatan senam pagi. 

5.2.3. Bagi Pemerintah Kota Semarang, terkait isu penutupan Resos supaya bisa 

dilakukan dengan bijak, serius, dan tentunya ada solusi yang tidak merugikan 

banyak pihak.  
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Gambar 5. Wawancara dengan Pembina 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Pengasuh/Mucikari 

 

 




