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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik 

sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-

kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan 

keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang tepat dalam jalan 

hidupnya. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan 

akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun 

dalam dunia pelacuran.    

Fenomena praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat 

menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai 

dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat 

sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama 

(Prasetyaningrum, 1999). 

Porwadarminta (2000) mengartikan istilah pelacuran sebagai perihal 

menjual diri. Berdasarkan maknanya, mereka yang melacurkan diri akan lebih 

jelas apabila disebut sebagai pelacur. Qordhawi (1993) berpendapat bahwa dalam 

pandangan Islam yang dimaksud pelacur adalah perempuan-perempuan nakal 

yang pekerjaanya berzina. Pengertian pelacur atau PSK menurut Mukhreji dan 

Hantrakul (dalam Lestari dan Koentjoro, 2002) adalah perempuan yang menjual 

diri kepada banyak laki-laki dengan sedikit atau tidak ada kesempatan untuk 

memilih pelanggannya.  
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Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung No 6 tahun 2001, dalam bab I 

pasal 1 menyatakan bahwa pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan 

seseorang baik perempuan atau laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya 

maupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan 

kelamin seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dan tidak memilih 

lawannya, sebagai mata pencaharian dan dalih apapun juga 

(http://www.bandung.go.id). 

Menurut Koentjoro dan Sugihastuti (dalam Koentjoro, 2002) pelacur 

adalah orang yang melacurkan diri atau menjual diri. Istilah pelacur dianggapnya 

lebih tepat dibandingkan dengan wanita tuna susila (WTS) dan pekerja seks 

komersil (PSK), karena (1) istilah pelacur sudah biasa di dengar di masyarakat, 

sehingga dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang melacurkan diri; 

(2) arti pelacur baik secara denotatif dan konotatif lebih lengkap dan spesifik dan 

dapat memberikan makna ganda; (4) tidak semua pelacur adalah pekerja seks; (5) 

istilah pekerja seks dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa melacur merupakan 

pekerjaan.  

Penyebab pelacuran sebenarnya bukan tunggal tetapi cenderung kompleks 

seperti hubungan dalam keluarga ya ng tidak baik, pendidikan rendah, kemiskinan, 

masa depan tidak jelas, tekanan penguasa, hubungan seksual terlalu dini, 

pergaulan bebas, kurang penanaman nilai-nilai agama serta perasaan dendam dan 

benci kepada laki-laki. Selanjutnya menurut Lestari dan Koentjoro (2002) dalam 

penelitiannya juga menemukan kecenderungan perempuan untuk menjual diri 

adalah karena pengaruh teman, aspirasi material, tren, mencari perhatian karena di 
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rumah kurang merasa diperhatikan dan kompensasi dari kekecewaan. Adams 

(dalam Lestari dan Koentjoro, 2002) juga menyatakan bahwa pelacuran 

disebabkan karena adanya penolakan dan tidak dihargai oleh lingkungan, 

kemiskinan serta mudahnya mendapat uang ketika melacur. 

Praktik pelacuran menurut Geltungstrieb (dalam Kartono, 2002) adalah 

distimulasi oleh atau dorongan untuk menuntut hak dan kompensasi, karena 

individu tidak pernah merasakan kehangatan, perhatian, dan kasih sayang orang 

tua atau familinya. Dicari kompensasi bagi kekosongan hatinya, dengan jalan 

melakukan intervensi aktif dalam bentuk relasi seksual yang ekstrem tidak 

terkendali, alias pelacuran. 

Diperjelas oleh Jamaluddin (2003) bahwa banyaknya langgganan yang 

dilayani oleh para wanita tunasusila ialah 5 – 50 orang, dalam jangka waktu 12 – 

24 jam. Bahkan di waktu-waktu perang dan masa-masa kisruh, mereka itu mampu 

melayani 6 - 120 langganan dalam waktu yang sama. Pelacur -pelacur ini bisa 

digolongkan dalam dua kategori, yaitu: (1) mereka yang melakukan profesinya 

dengan sadar dan suka rela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu, dan (2) 

individu yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan dipaksa 

oleh germo-germo yang terdiri atas penjahat-penjahat, calo-calo, dan anggota-

anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil. Akibat bujukan 

dan janji-janji manis, ratusan bahkan ribuan gadis-gadis cantik dipikat dengan 

janji akan mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji besar. Namun pada 

akhirnya, mereka dimasukkan ke dalam rumah-rumah pelacuran yang dijaga 
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dengan ketat, secara paksa, kejam, dan sadistis, dengan pukulan serta hantaman 

yang tidak berperikemanusiaan. 

Menurut Kartono (2003) faktor utama membentuk perilaku melacurkan 

diri adalah faktor kemiskinan dan kepribadian. Faktor kepribadian yang 

dimaksudkan di sini adalah harga diri. Selama ini, pekerjaan sebagai pelacur  

banyak mendapat sikap reaktif dari masyarakat luas atau reaksi sosialnya. 

Masyarakat memberikan cap yang buruk dan menghina pelacur karena dianggap 

tidak memiliki moral dan telah melanggar adat-istiadat, hukum, dan agama. 

Dijelaskan oleh Kartono (2003) akibat cap negatif pada pelacur timbul reaksi 

sosial pada masyarakat yang bersifat menolak, masa bodoh, dan acuh tak acuh. 

Sikap menolak dapat bercampur dengan rasa benci, ngeri, jijik , takut, dan marah.  

Sikap masyarakat ini menimbulkan terjadinya konflik-konflik dan kecemasan-

kecemasan yang banyak diderita oleh para pelacur. Pelacur merasa harga dirinya 

dihinakan oleh banyak orang. Mantan pelacur yang ingin kembali hidup di 

tengah-tengah masyarakat menginginkan harga dirinya kembali seperti saat belum 

menjadi pelacur.  

Salah satu tempat yang dipergunakan untuk memberikan bimbingan 

kepada mantan PSK, yaitu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di daerah Madiun, 

Jawa Timur. Lembaga ini menfokuskan bantuan kepada penderita HIV/AIDS. Di 

samping itu, juga memberikan bantuan berupa bimbingan kepada mantan PSK 

sehingga kehidupan mantan PSK dapat lebih baik. Jumlah mantan PSK yang 

terdaftar di LSM Madiun berjumlah 98 orang. Para mantan tersebut ada yang 

datang atas inisiatif sendiri dan ada yang dibawa oleh karyawan LSM, teman, atau 
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saudaranya. Sebagian besar mantan PSK berusia 34-40 tahun sebanyak 58 orang, 

usia 25-33 tahun sebanyak 25 orang dan di bawah 25 sebanyak 15 orang.     

Mantan pelacur yang ingin kembali dalam masyarakat dan ingin hidup 

normal berada dalam suatu dilema. Di satu sisi ia ingin kembali bisa hidup 

bersama dengan masyarakat unum, di sisi lain ia merasa kesulitan untuk merubah 

sikap dan pandangan masyarakat yang telah memberikan predikat buruk pada 

pelacur. Pandangan masyarakat bahwa pe lacur telah melakukan penyimpangan 

diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-

ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan, yang berbeda dari tingkah laku 

umum. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan kehidupan ps ikis mantan 

pelacur kurang stabil, banyak memendam konflik internal (konflik batin) dan 

konflik dengan lingkungannya. Akibatnya, mantan pelacur dalam kelanjutan 

hidupnya menemui kesulitan untuk menerima diri dalam keadaannya yang 

sebenarnya. Masalah kepribadian inilah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu 

kondisi penerimaan diri pada individu yang telah menjadi pelacur.  

Penerimaaan diri mengandung persepsi terhadap dirinya sendiri. Willi 

(dalam Fahiroh dan Sulaiman, 2002) menyatakan bahwa penerimaan diri 

berhubungan dengan penyesuaian diri yang tinggi selain memberikan sumbangan 

pada kesehatan mental seseorang serta hubungannya antar pribadi. Lebih rincinya 

hubungannya antara persepsi dengan penyesuaian diri dalam penerimaan diri yaitu 

diawali dengan penga matan individu saat menghadapi objek-objek riil secara 

kontak langsung dengan stimulus yang masih ada dan memberikan tanggapan 

yang dialami oleh perangsang sehingga individu mempunyai pendapat mengenai 
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suatu objek yang diamati. Setelah timbul tanggapan, individu mulai melakukan 

tindakan penyesuaian diri untuk masuk dalam objek riil tersebut.   

Dayakisni dan Hudaniyah (2003) menjelaskan persepsi diri atau persepsi 

terhadap diri sendiri adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia 

memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau 

memberikan makna pada stimuli inderawi (sensori stimuli) tentang dirinya sendiri 

agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. 

Individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menurut Sarwono 

(2002) ada enam, yaitu: (1) menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan 

badannya dalam kepribadian, (2) menentukan peran dan fungsi seksualnya dalam 

kebudayaan di mana individu berada, (3) mencapai kedewasaan dengan 

kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan, (4) 

mencapai posisi yang diterima masyarakat, (5) mengembangkan hati nurani, 

tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan 

kebudayaan, (6) memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri 

dan kaitannya dengan lingkungan.  

Penerimaan diri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Individu yang dapat menerima dirinya sendiri berarti individu mampu menerima 

keberadaannya diri apa adanya, menerima semua kelebihan dan kekurangan diri. 

Penerimaan diri dalam kehidupan merupakan proses untuk mencari titik temu 

antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Seseorang yang mampu menerima 
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keberadaan dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan mampu 

menyesuaikan dengan masyarakat.  

Penerimaan diri bagi seseorang yang pernah mengalami kehidupan hitam 

sering membuat orang yang bersangkutan sulit menerima dirinya. Seperti halnya 

seseorang yang pernah menjadi pelacur merasa kesulitan menerima keberadaan 

dirinya yang telah menjalani kehidupan hitam. Ike (2006) berpendapat bahwa 

masih banyak perempuan-perempuan yang pernah menjadi pelacur sulit menerima 

keberadaan dirinya dan memilih hidup mengucilkan diri dari lingkungan 

masyarakat. Biasanya, mantan pelacur yang sulit menerima keberadaan dirinya 

adalah pelacur -pelacur yang dipaksa orang lain untuk menjadi pelacur, atau 

dijerumuskan oleh seseorang menjadi pelacur. Mantan pelacur yang terpaksa 

menjadi pelacur ini akan merasa dirinya telah menjadi manusia kotor, merasa 

menjadi manusia yang kurang memiliki moral, menyalahkan diri sendiri, dan 

cenderung tidak akan menyenangi dirinya sendiri. Keadaan mantan pelacur yang 

tidak dapat menerima masa lalunya bahwa ia pernah sebagai pelacur akan 

mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan masyarakat.       

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti 

bermaksud mengajukan permasa lahan “Bagaimanakah dinamika psikologi 

penerimaan diri pada mantan PSK?” 

 

B.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: (1) proses penerimaan diri 

mantan PSK, (2) faktor -faktor psikologis yang mempengaruhi mantan PSK dapat 
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menerima dirinya atau belum dapat menerima dirinya, dan (3) dampak-dampak 

mantan PSK yang dapat menerima dirinya atau belum dapat menerima dirinya.                                           

  

C.   Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu psikologi khususnya psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis  

sebagai berikut: 

a. Bagi para mantan PSK dapat lebih memahami cara menerima diri 

sendiri agar individu menjadi lebih berharga dalam kehidupannya. 

b. Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan sehingga memahami 

mantan pelacur yang ingin kembali dalam kehidupan di masyarakat, merubah 

sikap dan pandangan negatif pada mantan PSK, dan diharapkan dapat 

memberikan bantuan pada mantan PSK dalam penerimaan diri.     

c. Bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.   

 




