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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fenomena sosial yang sudah ada sejak masa awal diciptakannya 

manusia adalah pelacuran, dan fenomena tersebut hingga saat ini belum bisa 

diatasi, bahkan secara kuantitas justru meningkat dan penyebarannya semakin 

merata hampir di seluruh dunia. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua 

usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku 

lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks 

dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu 

selalu ada pada semua negara berkembang dan senantiasa menjadi masalah sosial 

atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi (Kartono, 2005). 

Walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap pelacuran di sebagian 

besar negara Asia, pelacuran masih sangat diperlukan masyarakat dalam 

fungsinya sebagai kontrol sosial (Koentjoro, 1999). Bahkan menurut Bonaparte 

(dalam Setiawan, 2007) mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu kebutuhan, 

tanpa pelacuran laki-laki akan menyerang wanita baik-baik di jalanan. Bahkan, 

Colemen and Cressey (dalam Koentjoro, 1999) menekankan aspek positif dari 

pelacuran dan setuju dengan pernyataan Bonaparte tersebut. Akan tetapi praktek 

pelacuran juga harus tetap dikontrol karena empat alasan, yaitu (a) ia 

”memancing” pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya, (b) ia akan 

merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran sebelumnya, (c) penyakit 
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menular akan merajalela, (d) jika rumah bordil ditutup, jumlah pelacur jalanan 

akan makin banyak sehingga masalah lebih serius lain akan timbul. 

Seseorang yang memutuskan menjadi pelacur sebenarnya bukan tujuan 

dalam mencari nafkah, melainkan sebagai salah satu dari upaya untuk mencapai 

tujuan lain yang lebih utama, karena mereka tidak pernah bercita-cita menjalani 

profesi sebagai penjaja seks dan mau menjalani profesinya karena berbagai faktor. 

Profesi PSK selama ini selalu diidentikkan dengan sekse perempuan, meski pada 

kenyataannya sekarang ini kaum laki-laki juga mulai merambah profesi ini. 

Prosentase jumlah perempuan PSK yang lebih besar menyebabkan masalah ini 

selalu dikaitkan dengan perempuan. Terjunnya seorang perempuan ke dalam 

dunia prostitusi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Kartono (dalam 

Patnani, 1999) faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK 

adalah faktor keterbatasan ekonomi, sehingga seorang perempuan menerjuni 

dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. 

Faktor tersebut di atas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yahman (1999) di komplek resosialisasi Silir Surakarta, diperoleh 

hasil bahwa dari 12 pekerja seksual yang diamati dan diwawancarai ditemukan 

hampir 100 % pekerja seks tersebut menjadi pelacur karena faktor desakan 

ekonomi walaupun pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moral dan etika cukup 

baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Siregar (dalam 

Yahman, 1999) di kompleks pelacuran Dolly Surabaya, menemukan bahwa dari 

48 orang responden yang diwawancarai, 6 % memilih profesi sebagai pekerja seks 

karena alasan ekonomi. Dari jumlah tersebut 19 orang menyatakan pekerjaan yang 
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ditekuninya cepat menghasilkan uang, dan sisanya 13 orang mengaku tidak 

memiliki ketrampilan kerja lain sehingga terpaksa menjadi pekerja seks. 

Kemudian 12,5 % karena alasan psikologis, seperti patah hati, balas dendam, 

dipaksa untuk menikah. Sisanya 20,83 % tidak tahu kalau dijebloskan ke dalam 

pekerjaan sosial. 

Menurut Lestari (2002) penyebab pelacuran sebenarnya bukan tunggal 

melainkan cenderung kompleks.  Seperti hubungan dalam keluarga yang tidak 

baik, pendidikan rendah, kemiskinan, masa depan tidak jelas, tekanan penguasa, 

hubungan seksual terlalu dini, pergaulan bebas, kurang penanaman nilai agama 

serta perasaan dendam dan benci kepada laki-laki. Kemudian Adams (dalam 

Lestari, 2002) juga menyatakan bahwa pelacuran disebabkan oleh penolakan dan 

tidak dihargai lingkungan, kemiskinan dan mudah untuk mendapatkan uang. 

Asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong 

seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi mulai mengalami pergeseran sejalan 

dengan fenomena menarik dalam aktivitas ini, yaitu maraknya remaja perempuan 

yang berusia sangat muda, atau dikenal dengan ABG (Anak Baru Gede) (Patnani, 

1999).  

Menurut Arivia (dalam Patnani, 1999) motif yang membuat para ABG 

tersebut menerjuni profesi ini yaitu adanya keinginan untuk menikmati hidup 

mewah tanpa harus bekerja dengan susah payah. Fenomena lain yang menarik 

belakangan ini adalah bentuk prostitusi yang tidak mengharapkan imbalan. Dalam 

kondisi ini para pekerja seks bersedia melakukan pelayanan seksual karena faktor 
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suka sama suka. Materi, dalam hal ini adalah uang, bukan lagi menjadi motivator 

utama. Kebebasan dan bersenang-senang adalah alasan yang selalu menjadi 

jawaban dalam situasi semacam ini. 

Semakin kompleksnya motivasi seseorang menjadi pelacur, tentunya 

semakin banyak pula jumlah pelacur yang ada di negara ini. Hal ini pun menjadi 

salah satu pemicu merebaknya penyakit kelamin. Koentjoro (1999) menyebutkan 

bahwa seorang pekerja seks merupakan mediator penyebaran Penyakit kelamin 

dan HIV/AIDS. Kemudian menurut Soewarso (1988) wanita tuna susila (WTS), 

pekerja hotel, pelaut dan tentara yang umumnya lebih besar kemungkinannya 

untuk melakukan kontak seksual dengan banyak pasangan akan lebih besar 

resikonya untuk tertular penyakit kelamin. 

Penyakit kelamin sudah lama dikenal dan beberapa diantaranya sangat 

populer di Indonesia yaitu sifilis dan gonore. Dengan semakin majunya ilmu 

pengetahuan, seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat, banyak 

ditemukan penyakit-penyakit baru, sehingga istilah tersebut tidak sesuai lagi dan 

diubah menjadi Sexually Transmitted Diseases (STD) atau Penyakit Menular 

Seksual (PMS) (Hakim, 2001). Penyakit ini disebut juga veneral, berasal dari kata 

venus, yaitu Dewi Cinta dari Romawi kuno. Penularan penyakit ini biasanya 

terjadi karena seringnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan berganti-

ganti pasangan. Bisa juga melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang 

sebelumnya telah terjangkiti salah satu jenis penyakit ini (Dianawati, 2002). 
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Penyakit menular seksual ini jelas sangat berbahaya dan peningkatan 

insidens PMS ini tidak terlepas dari kaitannya dengan perilaku resiko tinggi. 

Perilaku resiko tinggi dalam PMS adalah perilaku yang menyebabkan seseorang 

mempunyai resiko besar terserang penyakit. Adapun yang tergolong kelompok 

resiko tinggi adalah: 1) Usia (20-34 tahun pada laki-laki, 16-24 tahun pada wanita, 

dan 20-24 tahun pada kedua jenis kelamin), 2) pelancong, 3) pekerja seksual atau 

wanita tunasusila, 4) pecandu narkotik, 5) homoseksual (Halim, 2001). 

Sejak ditemukan AIDS pada tahun 1981, PMS yang belum dapat 

disembuhkan terutama PMS yang disebabkan oleh virus mendapat perhatian 

besar, misalnya herpes genitalis, kondilomata akuminata, dan AIDS. WHO 

memperkirakan pada tahun 1999 terdapat 340 juta kasus baru PMS baru setiap 

tahunnya, sedangkan jumlah infeksi HIV saat ini lebih dari 33,6 juta kasus. 

(Halim, 2001). 

Penelitian menunjukkan bahwa penderita sifilis melakukan hubungan seks 

rata-rata sebanyak 5 pasangan seksual yang tidak diketahui asal-usulnya, 

sedangkan penderita gonore melakukan hubungan seks dengan rata-rata 4 

pasangan seksual. Demikian juga halnya antara PMS dengan pecandu narkotik, 

terlihat bahwa 28 % penderita sifilis dan 73 % penderita gonore melakukan 

hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan seksual karena ketagihan 

narkotik (Halim, 2001). 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penyakit menular 

seksual merupakan salah satu penyakit yang penyebarannya sangat pesat tiap 
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tahunnya. Dan salah satu mediatornya adalah profesi pelacur. Hal ini tentunya 

menjadi permasalahan bagi para pelacur pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya karena menurut Kartono (2005) pelacuran ini mempunyai dampak 

menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. 

Peningkatan jumlah penderita PMS harus juga diimbangi dengan tindakan 

untuk mengobati karena apabila individu terjangkit penyakit menular seksual ini 

tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna bisa menimbulkan cacat jasmani 

dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan (Kartono, 2005). Untuk itulah 

pada sebagian masyarakat pada umumnya dan para pekerja seks pada khususnya 

memerlukan pengetahuan dan kehandalan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi 

diperlukan suatu proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan tersebut atau 

dengan kata lain dibutuhkan suatu proses kognisi sosial. Secara umum kognisi 

berarti kesadaran, tetapi yang dipelajari dalam psikologi kognitif adalah berbagai 

hal seperti sikap, ide, harapan dan sebagainya. Dengan kata lain, psikologi 

kognitif mempelajari bagaimana arus informasi yanng ditangkap oleh indra 

diproses dalam jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran atau 

diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Reaksi terhadap rangsang tidak selalu 

keluar berupa tingkah laku yang nyata (respon yang overt) akan tetapi juga bisa 

mengendap berupa ingatan atau diproses menjadi gejolak perasaan (gelisah, 

kepuasan, kekecewaan dan sebagainya) atau sikap, seperti suka dan tidak suka 

(Sarwono, 2000). Kognisi sosial merupakan cara-cara seseorang untuk 

menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai 

dunia sosial (Baron & Byrne, dalam Suyono 2007). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan yang 

hendak menjadi dasar penelitian ini yaitu bagaimana dinamika kognisi sosial pada 

pelacur terhadap penyakit menukar seksual?. Berdasarkan rumusan masalah ini 

maka penulis mengadakan penelitian dengan judul ” Dinamika Kognisi Sosial 

pada Pelacur terhadap Penyakit Menular seksual”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana dinamika kognisi sosial pada pelacur terhadap penyakit menular 

seksual. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1 Bagi Pelacur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disosialisasikan kepada para pelacur, 

baik yang terorganisir maupun yang tidak, sehingga dapat memberi gambaran 

tentang dampak dari profesi yang dilakukannya, di mana profesi tersebut 

sangat rentan terkena penyakit menular seksual yang cukup berbahaya bagi 

diri maupun orang lain. 
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2 Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi, baik 

secara tertulis maupun tidak, yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari 

fenomena prostitusi, sekaligus mencari penanganan penyakit menular seksual. 

3 Bagi peneliti dan peneliti yang lain 

Diharapkan bisa menambah wawasan tentang dunia prostitusi pada 

khususnya dan psikologi sosial pada umumnya, beserta korelasinya dengan 

ilmu-ilmu yang lain. Di mana permasalahan prostitusi tidak saja diungkap 

dengan ilmu psikologi, akan tetapi permasalahan tersebut bisa juga diungkap 

dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan 

data bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang dunia prostiusi. 

4 Bagi dunia psikologi, menambah khazanah keilmuan khususnya pada 

psikologi sosial 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang prostitusi telah banyak dilakukan oleh para ahli. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjunnya seorang wanita ke dalam dunia 

prostitusi yaitu salah satunya karena faktor keterbatasan ekonomi ( Purnomo & 

Siregar, dalam Yahman , 1999 ; Kartono, 1983 ; Yahman, 1999 ). Semakin 

berkembangnya zaman, maka faktor keterbatasan ekonomi tersebut mengalami 

pergeseran, yaitu dengan adanya faktor ingin hidup mewah tanpa perlu bersusah 

payah, sehingga hal itulah yang membuat para ABG terjun menjadi penjual seks 



9 

 

 

(Patnani, 1999). Sedangkan Wirati (2002) meneliti tentang fenomena para ABG 

yang menjadi pejual jasa seks di Bali. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi 

keterkaitan antara informan, yaitu pelacur dengan penyakit menular seksual, di 

mana penulis belum menemukan penelitian dengan tema tersebut.  

 

 


