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ABSTRAK
Eks pekerja seks komersial yang tinggal di Balai rehabilitasi Sosial “Wanita
Utama” Surakarta-1 merupakan kiriman hasil razia dari penertiban yang dilakukan
aparat pemerintahan di seluruh Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut menjadi sebab
perlu dirumuskannya strategi dakwah terhadap eks pekerja seks komersial di Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta-1. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja sebagai pelacur,
strategi dakwah yang digunakan balai dan pengaruh dari strategi tersebut.
Obyek penelitian adalah eks pekerja seks komersial yang tinggal di Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta-1. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik
ini digunakan bersama dan bertahap, dengan obyek berbeda-beda dalam
mengumpulkan data di lapangan serta memfokuskan kepada strategi dakwah
instruktur agama dari Balai maupun instruktur agama dari luar yang mempunyai
ikatan kerja sama seperti: Kementrian Agama, IAIN dan YBM. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data Induktif yang berusaha mengumpulkan data dari
lapangan kemudian mengolah dan menarik generalisasi sebagai kesimpulan data
hasil penelitian.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor seseorang bekerja sebagai
pelacur adalah pergaulan bebas, perceraian, KDRT, cacat, budaya patrilineal,
glamor style, komersialisasi seks, naiknya harga kebutuhan pokok, pendidikan
rendah, kesulitan mencari pekerjaan dan terjerat hutang bank. Sedangkan strategi
dakwah yang digunakan Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta-1
melalui strategi dakwah Tilawah dengan dua cara yaitu melalui metode bi al-lisan:
mengadakan ceramah, kultum dan metode bi al-qalam: dengan cara membagikan
buku pedoman shalat, Juz’amma, Al-Qur’an dan kopian materi ceramah. Strategi
dakwah Tazkiyah melalui cara mengajak eks pekerja seks komersial merenungi
kesalahan dan dosa melalui kegiatan ceramah/kultum, ESQ, mengajak shalat taubat,
shalat hajat dan shalat malam. Sedangkan strategi dakwah Ta’lim melalui cara
menyuruh setiap instruktur agama dan fungsional pekerja sosial membuat proker
maupun silabi pembelajaran agar dalam menyampaikan materi dakwahnya dapat
fokus, terarah, terencana dan tepat sasaran. Materi dakwah yang disampaikan
meliputi materi do’a keseharian, materi shalat, aqidah, akhlak, ibadah dan materimateri motivasi untuk mencari kerja dengan cara halal. Sedangkan metode dakwah
bi al-hal yang dilakukan balai dengan cara memberikan bekal keterampilan seperti:
tata boga, menjahit dan salon. Sebagai tindak lanjut dari strategi tersebut pihak
balai menyalurkan eks pekerja seks komersial sesuai keinginannya seperti
disalurkan ke dunia kerja, dinikahkan atau dikembalikan kepada kelurga.
Adapun pengaruh dari strategi dakwah tersebut adalah eks pekerja seks
komersial rajin mengerjakan shalat lima waktu, rajin mengikuti shalat malam,
shalat taubat, shalat hajat dan puasa sunah Senin Kamis. Selain hal itu banyak eks
pekerja seks komersial sudah taubat meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerja
seks komersial dan juga banyak yang sudah bekerja mandiri dan ada juga yang
mempunyai usaha sendiri.
Kata Kunci: Strategi Dakwah dan Eks Pekerja Seks Komersial.
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A. PENDAHULUAN

masyarakat yang dapat melakukan perubahan.

1. Latar Belakang

Keberadaan manusia di muka bumi menepati
posisi utama sebagai khalifah (Abdul Basit,

Islam adalah agama dengan ajarannya

2006: 62-63).

yang universal dan menjadi rahmat bagi sekalian
alam, karena bersifat universal itulah, ajaran

Salah

Islam akan selalu releven dan konseptual pada

munkar). Seperti yang terdapat dalam surat Ali

yang memang sejak diturunkan selalu mewadahi

Imran 104.

segala persoalan yang menjadi ruang lingkup

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan

kehidupan manusia (Ali Shodiqin, 2008: 5).
kita

sebagai

ma’ruf) serta mencegah perbuatan munkar (nahi

Keuniversalan tentu tercermin dalam Al-Qur’an

modern,

manusia

yakni mengajak pada perbuatan baik (amar

mengayomi kehidupan seluruh umat manusia.

dunia

tugas

khalifah Allah di muka bumi adalah berdakwah

setiap waktu, zaman dan tempat, sehingga bisa

Dalam

satu

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh

makin

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

menyadari bahwa dakwah adalah sebagian dari

munkar

kegiatan komunikasi antar manusia. Untuk itu

merekalah

orang-orang

yang

beruntung” (Ali-Imran: 104).

dakwah yang pada hakekatnya merupakan proses
Penelitian

komunikasi (Abdurrahman Arroisi, 1997: 99-

obyek

dakwah

adalah

100) maupun perubahan sosial. Perubahan-

berangkat dari permasalahan yang terdapat di

perubahan

masyarakat,

yang

dimaksud

akan

meliputi

baik

masyarakat

memeperoleh

individu. Dengan demikian, dalam terminologi

masyarakat yang belum memperoleh dakwah

agama perubahan yang terjadi akan menyangkut

Islamiyah (Wardi Bachtiar, 1997: 34-36).

mu’amalah

(amalan).

Memandang

Islamiyah

telah

pemahaman (pengetahuan), sikap dan tindakan

aspek akidah (iman), akhlak, ibadah dan

dakwah

yang

maupun

Pada masa lalu dan barang kali masih

fungsi

juga berlaku pada sebagian masyarakat sekarang,

kerisalahan dakwah, maka dakwah merupakan

dakwah diartikan secara praktis sama dengan

suatu proses alih-nilai (transfer of value) yang

tabligh

dikembangkan dalam rangka perubahan perilaku

yang

dipahami

sebagai

kegiatan

menyampaikan ajaran Islam secara lisan.

(Ibnu Salimi, 1988: 6-7).
Lebih lanjut menurut Amrullah Achmad
Peran

dakwah

tidak

hanya

sebatas

menjelaskan Secara garis besar, ada dua

menyampaikan ajaran Islam kepada obyek

pengertian dakwah. Pertama, tabligh/ penyiaran/

dakwah, melainkan juga dapat menjadi motor

penerangan agama. Kedua, bahwa dakwah diberi

penggerak atau motivator dan sekaligus juga

pengertian semua usaha untuk merealisir ajaran

sebagai bagian dari sub sistem kehidupan
1

Perilaku seksual yang dilakukan oleh

Islam dalam semua segi kehidupan manusia

kalangan remaja di Indonesia saat ini cenderung

(Amrullah, 1985: 5).

meningkat dan terbuka. Bahkan, diantaranya

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan

sampai pada tahap sexual intercourse,

ada dua pengertian dakwah yaitu dakwah

lanjut penelitian yang dilakukan Boyke dalam

diartikan secara sempit, yakni tabligh, seperti

Kompas, 17 Juni tahun 2000 menyebutkan,

ceramah agama, khutbah, pengajian dan lain

bahwa pada tahun 1786 remaja SMP dan SMA

sebagainya. Dakwah diartikan secara luas, yaitu

di Jakarta diperoleh data bahwa 34% remaja

semua usaha dan kegiatan ke arah mewujudkan

tidak melakukan hubungan seksual, 17% ingin

ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jika

melakukan hubungan seksual, dan 19% telah

diperhatikan lebih jauh dakwah selama ini lebih

melakukan hubungan

cenderung kearah tabligh, hal ini terlihat dari

yang

berjalan

di

tengah-tengah

masyarakat masih didominasi

pada tabligh,

seksual, lebih lanjut

dijelaskan bahwa khusus pada remaja SMA ibu

kegiatan dakwah melalui radio, tv dan kegiatan
dakwah

lebih

kota juga menyatakan bahwa 6-20% pernah
melakukan hubungan seksual. Secara umum
peningkatan perilaku seksual menjadi lebih

belum banyak dakwah melalui perbuatan nyata

bebas di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan

atau dakwah bi al- hal. Jika dilihat dari kacamata

adanya peningkatan jumlah perilaku seksual

Sosiologi kegiatan dakwah yang dikembangkan

dengan ditunjukkan peningkatan angka lima kali

hanya berputar dari masjid, mushalla, kantor

lipat dari tahun 1976 sampai 1994 (Rini Lestari

baik instansi pemerintahan maupun swasta dan

dan koentjoro, 2002: 2)

kebanyakan dari mereka adalah orang-orang

Selama ini dakwah yang berkembang di

Islam yang sedikit banyak memahami dan

tengah-tengah

mengamalkan ajaran Islam.

bersifat

Dengan adanya hal tersebut, masyarakat

masyarakat

normatif

masih

cenderung

(doktriner)

daripada

berorientasi pada problem yang ada pada obyek

yang merupakan medan dakwah ini dengan

dakwah. Dalam menguraikan dakwah orang

segala variasinya memerlukan strategi yang

seringkali bertolak dari dalil-dalil Al-Qur’an,

tepat. Dakwah yang dilakukan di kalangan

Hadits,

kanak-kanak, dewasa dan orang tua, berbeda

pendapat

ulama

dan

pemimpin

terkemuka. Pendekatan dakwah semacam ini

dengan strategi dakwah dikalangan buruh,

disebut

mahasiswa, petani, guru, pedagang, pejabat

dakwah

deduktif.

Model

dakwah

doktriner baik dari segi teori, karena yang

pemerintah, dan angkatan bersenjata (Mukti Ali,

diuraikan yang baik-baik saja. Hal ini sudah

1971: 26).

pasti karena ajaran Islam dan keseluruhannya
adalah baik. Pengertian dakwah semacam ini
2

dalam arti sempit bahwa dakwah adalah masalah

problem yang dihadapi umat manusia (Sutrisno,

agama saja. Model dakwah doktriner baik dari

2011: 6).

segi teori, tapi teori dakwah yang baik yang

Pekerja seks komersial yang menjalani

diterapkan disuatu kelompok masyarakat tidak

rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial

bisa dipakasakan dengan suatu teori yang kita

“Wanita Utama” Surakarta-1 adalah pekerja seks

anggap baik. Hal ini disebabkan karena soal

yang tertangap razia polisi dalam menjajakkan

dakwah adalah bukan soal agama saja, tetapi

dirinya,

juga soal masyarakat. Soal masyarakat inilah

hal

tersebut

sebenarnya

bukan

merupakan keinginan murni dari mereka untuk

yang seringkali dilupakan orang untuk dibahas,

tinggal di tempat tersebut. Melihat keadaan

ditinjau, diteliti dan dianalisis.

tersebut

maka tidak dapat dinafikkan jika

Oleh karena itu dakwah yang baik adalah

mereka mengalami ganguan jiwa seperti: sedih,

dengan jalan mempelajari masyarakat secara

gelisah, cemas, insomnia karena memikirkan

obyektif,

keluarga,

lalu

kita

melihat

kekurangan-

orang

tua

dan

anaknya

yang

kekurangan yang selama ini dilakukan juru

ditinggalkannya, sehingga berujung terhadap

dakwah dalam menjalankan missinya. Keadaan

timbulnya penyakit stress.

obyektif dari masyarakat kita pelajari lalu kita

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk

kembalikan kepada Al-Qur’an, Hadis, pendapat

memilih

ulama dan pemimpin terkemuka. Pendekatan

tempat

Balai

Rehabilitasi

Sosial

“Wanita Utama” Surakarta-1 sebagai obyek

semacam ini dinamakan pendekatan induktif

penelitian

(Mukti Ali, 1971: 5).

yang layak untuk diteliti adalah

bahwa pekerjaan yang mereka jalani selama ini

Dengan melihat uraian di atas maka

sebagai pelacur bukan merupakan pilihan utama,

strategi dakwah yang tepat untuk pekerja seks

melainkan merupakan suatu keterpaksaan yang

komersial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita

sulit mereka hindari demi mencukupi kebutuhan

Utama” Surakarta-1 adalah berorientasi pada

hidup sehari-hari.

problem subyek penerima dakwah, maksudnya

Dari

berangkat dari kondisi obyektif subyek penerima

masih banyak dakwah yang cenderung terpusat

kemudian dikelompokkan untuk di carikan

kepada pendakwah atau dengan kata lain

solusinya dari ajaran Islam. Hal tersebut sejalan

menggunakan pendekatan deduktif

pemikiran Fadzlur Rahman. Menurut Rahman,
menyelesaikan

menjadi

problema masyarakat yang makin kompleks,

pada obyek dakwah, dari persoalan-persoalan itu

untuk

yang

dakwah adalah bahwa dakwah seiring dengan

ditemukan persoalan-persoalan inti yang ada

itu

diatas

pertimbangan peneliti menggunakan strategi

dakwah kemudian dipahami dan diteliti sampai

agama

uraian

sehingga

antara materi yang disampaikan cenderung kaku

problem3

dan

kurang

memperhatikan

Jalaluddin Kafie memberi pengertian dakwah

faktor-faktor

sebagai suatu sistem kegiatan dari seseorang,

penyebab mereka melacur.

kelompok imaniyah, yang dimanifestasikan dalam

2. Tujuan Penelitian

bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan, do’a,

Berangkat dari latar belakang masalah

yang disampaikan dengan ikhlas menggunakan

dan penegasan istilah yang penulis uraikan di

metode, sistem dan bentuk tertentu agar dapat

atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian

menyentuh kalbu dan fitrah seseorang, keluarga,

yaitu:
1. Untuk

kelompok, massa, dan masyarakat manusia
mengetahui

faktor

yang

supaya

mempengaruhi

tingkah

laku

untuk

melatarbelakangi eks pekerja seks komersial

mencapai suatu tujuan tertentu (Ali Aziz, 2009:

bekerja sebagai pelacur

15) .

2. Untuk mengevaluasi bentuk-bentuk strategi

Jadi, pada hakekatnya esensi dakwah adalah

dakwah yang diterapkan Balai Rehabilitasi

bukan hanya mengajak pada kebenaran semata,

Sosial “Wanita Utama” Surakarta-1 terhadap

tetapi bagaimana konsep dakwah dalam Islam itu

eks pekerja seks komersial

diarahkan perubahan sikap dan penerapan akhlaq

3. Untuk mengetahui pengaruh strategi dakwah

Islami yang sempurna.

yang diterapkan Balai Rehabilitasi Sosial

Setelah menampilkan beberapa rumusan

“Wanita Utama” Surakarta-1 terhadap eks

tentang

pekerja seks komersial

pengertian

dakwah,

maka

untuk

selanjutnya setiap pelaksanaan dakwah dengan
berbagai

B. LANDASAN TEORI

maddah,

dengan kondisi obyek yang dihadapi. Adapun

panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk kata

pengertian

tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar.

dakwah

yang

dikutip oleh Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M. Ag

memanggil, menyeru atau mengajak (da’a, yad’u

dalam

da’watan) (Wahidin Saputra, 2011: 1). Apabila

bukunya

Ilmu

Dakwah,

pendekatan

dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh

dilihat dari segi istilah kata dakwah memiliki
hal

pendekatan

dikemukakan oleh Toto Tasmara seperti yang

Sedangkan bentuk fi’il (kata kerja) yang berarti

berbeda-beda

mad’u,

harus menggunakan pendekatan yang tepat sesuai

Di tinjau dari segi bahasa “Dakwah” berarti

yang

(da’i,

thariqah, washilah, logistic/ dana, dan atsar)

1. Dakwah

pengertian

unsurnya

mubaligh (komunikator) untuk mencapai suatu

tersebut

tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih

tergantung dari sudut pandang tokoh dalam

sayang, dengan kata lain

memberikan definisi.

pendekatan dakwah

harus bertumpu pada suatu pandangan

4

human

Adapun penentuan strategi dakwah juga bisa

oriented dengan menempatkan penghargaan yang

berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an, seperti dalam

mulia atas diri manusia.

surat Al-Baqarah ayat 129 dan 151, Ali Imran ayat

Sebagaimana definisi pendekatan dakwah

164, dan Al-Jum’ah ayat 2. Keempat ayat ini memiliki

diatas yaitu titik tolak atau sudut pandang kita

pesan yang sama tentang tugas para Rasul sekaligus

terhadap proses dakwah, maka ada pendekatan

bisa dipahami sebagai strategi dakwah.

lain yang melibatkan semua unsur dakwah, bukan

Ayat ayat tersebut diatas mengisyaratkan tiga

hanya mitra dakwah saja. Kata proses dakwah

strategi

berarti melibatkan semua unsur dakwah. Definisi

dakwah,

yaitu

strategi

Tilawah

(membacakan ayat-ayat Allah SWT), strategi

ini terdapat dua pendekatan dakwah, yaitu

Tazkiyah (mensucikan jiwa), dan strategi Ta’lim

dakwah yang terpusat pada pendakwah dan

(mengajarkan Al-Qur’an dan al-hikmah).

dakwah yang terpusat pada mitra dakwah.

a) Strategi Tilawah

Adapun pendekatan yang pertama menuntut
unsur-unsur dakwah lainnya menyesuaikan atau

Merupakan strategi dimana mitra dakwah

bekerja sesuai dengan kemampuan pendakwah.

diminta mendengarkan penjelasan pendakwah

Sedangkan pendekatan yang kedua memfokuskan

atau mitra dakwah membaca sendiri pesan yang

unsur-unsur dakwah pada penerimaan mitara

ditulis oleh pendakwah. Hal tersebut merupakan

dakwah ( Ali Aziz, 2009: 347-348).

transfer pesan dakwah dengan lisan dan tulisan
kepada obyek dakwah.

Penentuan strategi dakwah didasarkan atas

b) Strategi Tazkiyah (mensucikan jiwa)

kondisi obyek/ sasaran dakwah dan suasana yang

Jika

melingkupinya. Dalam hal ini menghadapi obyek

strategi

tilawah

melalui

indera

dakwah wanita tuna susila/ pekerja seks dengan

pendengaran dan penglihatan maka strategi

latar belakangnya, tentu berbeda dengan obyek

tazkiyah melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi
dakwah mensaucikan jiwa manusia. Jiwa yang

dakwah jama’ah masjid, mushalla dan muslimat

kotor dapat menimbulkan berbagai masalah baik

lainnya. Karena mereka mempunyai masa lalu
yang

berbeda

dengan

kita

dan

individu, sosial, penyakit hati dan penyakit

memiliki

badan.

pemahaman keagamaan yang kurang.
c) Strategi Ta’lim
2. Strategi Dakwah

Strategi ini hampir sama dengan strategi

Menurut Asmuni Syukir, strategi diartikan

tilawah yakni mentransformasikan pesan dakwah,

sebagai suatu metode, siasat, taktik atau manuver yang

tetapi strategi ta’lim bersifat lebih mendalam,

digunakan dalam aktivitas dakwah (Asmuni Syukir,

dilakukan secara formal dan sistematis. Artinya

1983: 32). Sedangkan strategi menurut Arifin adalah

metode ini hanya dapat diterapkan pada mitra

keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan

dakwah yang tetap, dengan kurikulum yang telah

yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan.

5

dirancang yang dilakukan secara bertahap, serta

Hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan

memiliki target dan tujuan tertentu. Agar mitra

perbedaan antara pezina dan pelacur. Seorang

dakwah dapat menguasai ilmu fiqih, ilmu tafsir,

pelacur adalah wanita yang melakukan hubungan

ilmu hadits, pendakwah perlu membuat tahapan-

kelamin diluar nikah dengan tujuan mendapatkan

tahapan pembelajaran, sumber rujukan, target dan

upah berupa uang atau barang. Sedangkan pezina

tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya. Tentu

adalah wanita yang melakukan hubungan kelamin

saja waktu yang dibutuhkan agak lama.

diluar nikah tanpa tujuan mendapatkan uang atau
barang.

Segala

sesuatu

strategi

komunikasi

yang

digunakan, harus memperhatikan komponen komunikasi

1. Faktor-Faktor

dalam teori Harold D. Lassell, menjelaskan” Who says

Sebagaimana hasil penelitian yang

(komunuikator, pesan, media, komunikan dan effek).

demikian

setiap

dilakukan oleh Soedjono dalam bukunya
“Pathologi Sosial” adalah sebagai berikut:

strategi

(1) Faktor Ekonomi: kemiskinan, ingin hidup

membutuhkan perencanaan yang matang dalam
melakukan

proses

dakwah.

Dalam

mewah dan lain-lain.

dakwah

(2)Faktor Sosiologi: urbanisasi, keadilan

kelembagaan, perencanaan yang strategis paling
tidak

berisi

analisis

SWOT

yaitu

Melatarbelakangi

Timbulnya Pelacuran

what in which channel to whom whith what effect”

Dengan

yang

sosial dan lain-lain.

Strength

(keunggulan), Weakness (kelemahan), Opportunity

(3)Faktor Psikologis seperti: rasa ingin balas

(peluang), dan Threat (ancaman) yang dimiliki atau

dendam, malas bekerja, histeris dan lain-

dihadapi organisasi dakwah

lain (Soedjono 1982: 125).

(Ali Aziz, 2009: 351-

356) .
C. METODE PENELITIAN
3. Pekerja Seks Komersial
Sebelum

membahas

Obyek penelitian adalah eks pekerja seks
lebih

lanjut

tetang

komersial yang tinggal di Balai Rehabilitasi

pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)/ pelacur

Sosial

alangkah lebih baiknya kalau dipaparkan terlebih

“Wanita

Pengumpulan

dahulu beberapa istilah atau sebutan lain dari pelacur

data

Utama”

Surakarta-1.

dilakukan

dengan

menggunakan teknik wawancara, observasi dan

yang berkembang di masyarakat, istilah tersebut
antara lain adalah “Wanita Tuna Susila” (WTS),

dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan

pelacur, “Call Girl” (wanita panggilan)”, “Pelacur

bersama dan bertahap, dengan obyek berbeda-

Jalanan”, “Cribo” (Soedjono, 1982; 123) Meskipun

beda dalam mengumpulkan data di lapangan

ada perbedaan istilah-istilah tersebut namun pada

serta memfokuskan kepada strategi dakwah

hakekatnya memiliki arti kesamaan dalam makna

instruktur agama dari Balai maupun instruktur

dan artinya.

agama dari luar yang mempunyai ikatan kerja
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sama seperti: Kementrian Agama, IAIN dan

(kekerasan dalam rumah tangga), perceraian,

YBM. Setelah data-data yang dibutuhkan

terjerat

terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data.

matrealistik/

Metode yang digunakan ialah menggunakan

badaniah.

analisis Induktif yaitu Data yang terkumpul

2. Strategi

hutang

bank,

glamor

budaya

style

dan

hidup
cacat

dakwah yang digunakan Balai

bukan dimaksudkan untuk mendukung atau

Rehabilitasi

menolak

sebelum

Surakarta-1 melalui strategi dakwah Tilawah

penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun

dengan dua cara yaitu melalui metode bi al-

sebagai kekususan yang telah terkumpul dan

lisan: mengadakan ceramah, kultum dan

dikelompokkan

metode

hipotesis

yang

disusun

bersama

pengumpulan data secara

lewat

proses

teliti (Sutopo,

membagikan

2002:39).
Sedangkan

bi

Sosial

“Wanita

al-qalam:
buku

dengan

pedoman

Utama”

cara
shalat,

Juz’amma, Al-Qur’an dan kopian materi
pendekatan

yang

ceramah. Strategi dakwah Tazkiyah melalui

digunakan

cara mengajak eks pekerja seks komersial

dalam penelitian ini adalah pendekatan dakwah,

merenungi kesalahan dan dosa melalui

yakni titik tolak atau sudut pandang kita dalam
proses dakwah, lebih lanjut

kegiatan ceramah/kultum, ESQ, mengajak

Toto Tasmara

shalat taubat, shalat hajat dan shalat malam.

(1987) mengartikan pendekatan dakwah adalah

Sedangkan strategi dakwah Ta’lim melalui

cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubaligh

cara menyuruh setiap instruktur agama dan

(komunikator) untuk mencapai suatu tujuan

fungsional pekerja sosial membuat proker

tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang (Ali

maupun silabi pembelajaran agar dalam

Aziz, 2009: 348-349).

menyampaikan materi dakwahnya dapat
fokus, terarah, terencana dan tepat sasaran.

D. HASIL PENELITIAN

Materi dakwah yang disampaikan meliputi

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui
wawancara dan observasi di lapangan

materi do’a keseharian, materi shalat, aqidah,

dapat

akhlak, ibadah dan materi-materi motivasi

disimpulkan beberapa faktor eks pekerja seks

untuk mencari kerja dengan cara halal.

komersial memilih bekerja sebagai pelacur.

Sedangkan metode dakwah bi al-hal yang
dilakukan balai dengan cara memberikan

1. Adapun faktor tersebut antara lain:pergaulan

bebas, ketidak mampuan mengendalikan

bekal

nafsu seksual, traumatis, ditipu, diperkosa,

menjahit dan salon. Sebagai tindak lanjut dari

dijodohkan orang tua, masih berkembangnya

strategi tersebut pihak balai menyalurkan eks

budaya patrilineal yang diikuti persepsi

pekerja seks komersial sesuai keinginannya

negatif terhadap anak perempuan, KDRT

seperti disalurkan ke dunia kerja, dinikahkan
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keterampilan

seperti:

tata

boga,

atau dikembalikan kepada kelurga.

shalat taubat, shalat hajat dan shalat

pengaruh dari strategi dakwah

malam, Sedangkan strategi dakwah ta’lim

tersebut adalah eks pekerja seks komersial

diaktualisasikan dengan cara membuat

rajin mengerjakan shalat lima waktu, rajin

kurikulum/silabi pembelajaran yang lebih

mengikuti shalat malam, shalat taubat, shalat

terperinci,

hajat dan puasa sunah Senin Kamis. Selain

memperhatikan apa yang dibutuhkan eks

hal itu banyak eks pekerja seks komersial

pekerja seks komersial. Sebagai tindak

sudah taubat meninggalkan pekerjaannya

lanjut dan tahap akhir ketiga strategi

sebagai pekerja seks komersial dan juga

dakwah tersebut Balai Rehabilitasi Sosial

banyak yang sudah bekerja mandiri dan ada

“Wanita

juga yang mempunyai usaha sendiri.

menggunakan dakwah bi al- hal yang

3. Adapun

fleksibel

Utama”

diaktualisasikan
E. KESIMPULAN

dengan

Surakarta-1

melalui

dengan

pemberian

keterampilan dan penyaluran kedunia

Berdasarkan hasil pengumpulan data

kerja sangatlah efektif, dengan keadaan

melalui wawancara dan observasi di lapangan

tersebut diharapkan eks pekerja seks

dapat disimpulkan beberapa faktor eks pekerja

komersial akan segera kembali kepada

seks komersial memilih bekerja sebagai pelacur

jalan yang benar, menjadi wanita yang

dengan berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor

tersebut

antara

bermoral,

lain:pergaulan

tua,

di dunia.

masih

3. Pengaruh strategi dakwah terhadap eks

berkembangnya budaya patrilineal yang

pekerja

diikuti persepsi negatif terhadap anak
perempuan, KDRT (kekerasan dalam
rumah tangga), perceraian, terjerat hutang

strategi

dakwah

tilawah
yang

di

Balai

Rehabilitasi

Sosial

“Wanita

Utama”

Surakarta-1.

Dari

strategi

dakwah

waktu, rajin mengikuti shalat malam,

merupakan

terpusat

komersial

menjadi rajin mengerjakan shalat lima

style dan cacat badaniah.
dakwah

seks

tersebut, eks pekerja seks komersial

bank, budaya hidup matrealistik/ glamor

2. Strategi

dengan

sebagai penopang cobaan dan ujian hidup

nafsu seksual, traumatis, ditipu, diperkosa,
orang

mulia

dilandasi nilai-nilai agama yang kuat

bebas, ketidak mampuan mengendalikan

dijodohkan

berakhlak

shalat taubat, shalat hajat dan puasa sunah

pada

Senin Kamis. Selain hal itu banyak eks

dakwah bi al- lisan dan bi al- qalam,

pekerja seks komersial sudah taubat

strategi dakwah tazkiyah diaktualisasikan

meninggalkan

melalui penggerakan hati eks pekerja seks

pekerjaannya

sebagai

pekerja seks komersial dan juga banyak

komersial melalui training ESQ, ceramah,

yang sudah bekerja mandiri dan ada juga
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d) Pihak

yang mempunyai usaha sendiri.

Balai

sebaiknya

menyeting

fasilitas sound sistem dan LCD dengan
permanen dan mudah digunakan secara

F. SARAN-SARAN
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan

praktis agar instruktur agama bisa ikut

hasil penelitian perlu disampaikan saran-saran

menggunakan.

kepada berbagai pihak yang terkait. Saran-saran
tersebut antara lain:

2.

Bagi Instruktur Agama
a) Instruktur agama perlu membedakan

1. Bagi Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita

eks pekerja seks komersial menjadi dua

Utama” Surakarta-1 hendaknya:
a) Menambah lagi keterampilan yang

berdasarkan kriteria do’a shalat yang

berorientasi kepada permintaan dunia

sudah di hafalnya ketika di rumah, hal

kerja yang disertaidengan upah/ gaji

ini dengan pemikiran agar eks pekerja

UMR yang cukup untuk memenuhi

seks komersial tidak menjadi bingung

kebutuhan mereka sehari-hari agar

dalam praktek hafalan do’a shalat

tujuan balai dalam mengubah eks

selain itu juga bisa menghemat waktu

pekerja seks komersial menjadi wanita

untuk di tambah dengan pelajaran

normatif lebih maksimal lagi.

shalat yang lain seperti: shalat Dhuha
shalat

(untuk kelancaran rizki), shalat jenazah

berjama’ah tidak hanya waktu shalat

dan juga penjelasannya (hal ini yang

dzuhur setiap hari Senin sampai kamis

menjadi

saja, melainkan juga mengarahkan

pekerja seks komersial yang sudah

kepada shalat lima waktu dari hari

paruh baya).

b) Dalam

Senin

menyelenggarakan

sampai

mengoptimalkan

Minggu,
ibu

b) Instruktur

dengan

asrama

pertimbangan

perlu

adalah

eks

memperhatikan

emosinya lagi ketika mengajar apalagi

dan

pegawai yang mendapat jadwal piket.

di awal pelajaran karena hal ini

c) Dari segi konstruksi bangunan masjid

berdampak pada eks pekerja seks

yang berada di luar asrama bagi

komersial dalam menerima pelajaran.

peneliti dirasa kurang tepat. Dengan

c) Materi yang disampaikan alangkah

alasan sebagian eks

lebih

pekerja seks

baik

jika

menggunakan

komersial adakalanya malu shalat di

pendekatan dakwah induktif dalam

asrama karena sebagian dari mereka

proses perumusam materi dakwahnya,

meledek sok rajin dan sok suci.

bukan bertolak dari pendekatan dakwah
deduktif.
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