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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki 

bangsa tersebut. Bangsa yang memiliki karakter kuat akan menjadikan sebagai 

bangsa yang bermartabat. Sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan 

“Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, sebagai gerakan nasional pada awal 

Januari 2010. Pencanangan ini ditegaskan kembali dalam pidato presiden pada 

peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2010. Pendidikan karakter 

hingga saat ini menjadi perbincangan di tingkat nasional, terutama bagi yang 

peduli dengan masalah pendidikan. 

Karakter adalah bagian esensiel manusia dan karenanya harus ditanamkan 

sejak dini, mengingat karakter generasi muda terlihat mengalami erosi, pudar, dan 

kering. Fenomenanya dapat disaksikan dari proses kehidupan yang diukur dengan 

uang, bahkan dengan uang yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara. 

Karena itu, pendidikan karakter mutlak diperlukan, bukan hanya di sekolah tetapi 

juga di rumah dan lingkungan masyarakatnya. Karakter wajib ditanamkan pada 

diri individu agar mampu menjadi pribadi yang bermartabat. Terdapat 18 nilai 

karakter  yang sangat terperinci menjadi karakter bangsa, yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu karakter religius. Karakter religius pada diri individu 

hendaklah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali eks 

Pekerja Seks Komersial (PSK). 
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Keterkaitan dan hubungan antara pembinaan karakter dengan pogram studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah tertuang dalam visi, misi, dan 

tujuan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Tim 

Penyusun sebagaimana dikutip Oktaviani (2014: 4), tujuan program studi Pendi-

dikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagaimana berikut ini. 

1. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

serta ketatanegaraan yang profesional, mampu mengembangkan pembelajaran 

inovatif dan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 

2. Menghasilkan guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni untuk mendukung profesionalisme guru. 

3. Menghasilkan guru berkarakter kuat dalam mencapai tujuan dan cita-cita 

nasional. 

4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan membina generasi muda 

melalui pendidikan kepramukaan. 

Selaras dengan tujuan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

tersebut terlihat bahwa pendidikan atau pembinaan karakter merupakan salah satu 

hal yang dijunjung tinggi untuk dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa maupun 

lulusannya. 

Pembinaan karakter merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar, 

terencana, terarah, dan teratur baik formal maupun non formal untuk mengem-

bangkan dan meningkatkan kualitas karakter yang lebih baik. Secara sederhana 

pembinaan karakter didefinisikan sebagai usaha merubah dan memperbaiki sifat 

atau perilaku seseorang menuju kearah yang lebih baik. 
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Di antara sekian masalah yang cukup serius yang dialami bangsa kita 

sebagai pengaruh dari globalisasi yaitu merajalelanya Wanita Tuna Susila (WTS) 

atau sering disebut Pekerja Seks Komersial (PSK). Saat ini sering diekspos atau 

diulas dalam media elektronik maupun media cetak, adanya razia yang dilakukan 

SATPOL PP di tempat-tempat pelacuran atau prostitusi, wisma-wisma penginap-

an, tampat hiburan bahkan di tempat panti pijat. Sungguh sangat memprihatinkan 

karena mereka yang ditangkap adalah para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang 

dilihat dari umurnya merupakan umur produktif. 

Istilah yang sama dengan pelacur banyak dijumpai dalam masyarakat, 

seperti: perempuan “sundal”, penjaja cinta, perempuan “jalang”, wanita tuna 

susila (WTS) dan pekerja seks komersial (PSK). Dalam penelitian ini istilah yang 

digunakan adalah Eks Pekerja Seks Komersial (PSK). Ada beberapa alasan 

memilih menggunakan istilah Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) daripada yang 

lainnya, yaitu: 1) Istilah Eks Pekerja Seks Komersial bebas bias gender, dapat 

digunakan untuk perempuan maupun laki-laki. 2) Arti Eks Pekerja Seks Komer-

sial secara denotatif maupun konotatif, lebih lengkap dan spesifik. 

Pekerja Seks Komersial (PSK) sering diartikan seorang wanita yang melaku-

kan hubungan seksual dengan lawan jenisnya berulang-ulang di luar perkawinan 

yang sah dengan mendapat uang, materi atau jasa. Berdasarkan pengertian di atas 

nampaklah bahwa masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah 

sosial yang kompleks karena perbuatannya tersebut telah menyimpang dari 

norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Pekerja Seks Komersial (PSK) merupa-

kan masalah yang menghambat lajunya pembangunan karena dapat  merugikan 
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keselamatan, ketentraman jasmani, rohani, maupun sosial. Oleh karena itu, 

kehadirannya ditengah-tengah masyarakat hingga kini banyak mendapat hinaan 

dan penolakan dari anggota masyarakat. 

Berkembangnya kasus-kasus dan semakin pesatnya jumlah Pekerja Seks 

Komersial (PSK) berkaitan langsung dengan kesehatan mental masyarakat serta 

sebagai akumulasi dari berbagai masalah sosial dan kepribadian. Penanganan 

yang bersifat kemasyarakatan dengan berbasis masyarakat mempunyai arti yang 

sangat penting. Tidak sedikit dari mereka akhirnya ditampung di tempat-tempat 

rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan mereka bisa 

meninggalkan kebiasaan buruk mereka menuju kebiasaan yang lebih terhormat 

seirama dengan hati nurani. Keberhasilan dari tempat rehabilitasi sosial ini 

didukung pula kesadaran dari setiap individu eks Pekerja Seks Komersial (PSK) 

untuk memiliki rasa optimis dalam menghadapi masa depannya, karena sikap 

optimis adalah modal utama bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya dan meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Tanpa 

harapan dan keyakinan akan masa depan membuat eks Pekerja Seks Komersial 

(PSK) semakin terpuruk dalam kehidupannya. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta merupakan balai yang 

bertugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi para eks Pekerja Seks Komersial, 

dan merupakan salah satu tempat rehabilitasi sosial di daerah Surakarta yang 

menerima eks Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai komunitas marginal inferior. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta adalah UPTD Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah. Di tempat ini para eks Pekerja Seks Komersial (PSK) 



5 
 

mendapatkan pembinaan religius atau agama Islam yang dilakukan seperti 

kegiatan sholat berjamaah, membaca asmaul husna setelah sholat dzuhur, adanya 

tausiyah untuk pendalaman aqidah kerjasama dengan instansi terkait yaitu 

Kementrian Agama, Yayasan Bakti Muslimah (YBM), KUA, Pondok Ngruki, 

Tokoh Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan pengem-

bangan akhlak terpuji, kegiatan renungan malam, ESQ, Spiritual Building yang 

dilaksanakan oleh balai, serta kegiatan keagamaan lainnya. Adapun kegiatan-

kegiatan ketrampilan yang dilakukan seperti pembinaan ketrampilan pokok (tata 

busana atau menjahit, tata rias atau salon, tata boga atau memasak), ketrampilan 

penunjang (pijat bayi, membatik, batik ikat celup, otlet wantama ,payet, pembuat-

an telur asin, bordir, membuat amplop, jamu gendong, susu kedelai, pembuatan 

aksesoris, dan lain-lain), dan ketrampilan home industri. 

Bimbingan tersebut di atas yang dimaksud peneliti adalah pembinaan 

karakter religius. Pembinaan karakter religius dilakukan sebagai upaya pengem-

balian keadaan dan kehidupan para eks Pekerja Seks Komersial (PSK) menuju ke 

kehidupan yang baik dan selaras dengan norma-norma agama dan aturan di 

masyarakat. Pembinaan ini terutama diberikan kepada eks PSK adalah tempat 

pendidikan pertama dimana setiap tutur kata dan tingkah lakunya menjadi contoh 

bagi anak-anaknya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap masalah-masalah 

sosial yang muncul, termasuk masalah eks Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk 

itulah hal tersebut sangat menarik, sehingga peneliti mengambil judul penelitian 
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tentang “Pembinaan Karakter Religius pada Eks Pekerja Seks Komersial (Studi 

Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian pokok yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah, dengan adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terfokus, dan terarah. 

Peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok 

permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran karakter religius pada eks Pekerja Seks Komersial di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan karakter religius pada eks Pekerja Seks 

Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pembinaan karakter 

religius pada eks Pekerja Seks Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita 

Utama” Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Dengan 

adanya tujuan penelitian, maka suatu masalah yang diteliti dapat dirumuskan 
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secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data sampai 

pada langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan gambaran karakter religius pada eks Pekerja Seks Komersial 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta. 

2. Mendiskripsikan bentuk-bentuk pembinaan karakter religius pada eks Pekerja 

Seks Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta. 

3. Mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pembinaan karak-

ter religius pada eks Pekerja Seks Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wanita Utama” Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang pembinaan karakter religius pada eks 

Pekerja Seks Komersial (PSK). 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi penerima manfaat, khususnya dalam pembinaan karakter religius 

terhadap penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 

Surakarta. Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memper-
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banyak referensi tentang pembinaan karakter religius pada eks Pekerja 

Seks Komersial (PSK). 

c. Menambah referensi di bidang karya ilmiah, sebagai bahan masukan bagi 

peneliti sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi para eks pekerja seks komersial, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai wacana tentang dinamika permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan dan sebagai pembelajaran untuk lebih memahami karak-

ter religius. 

b. Bagi masyarakat sekitar Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 

Surakarta, semoga penelitian ini dapat menjadi masukan agar menerima 

mereka kembali apa adanya di tengah-tengah masyarakat. 

c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 

dalam penelitian ini. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak 

yang terkait dalam masalah pelaksanaan pembinaan karakter religius pada 

eks Pekerja Seks Komersial (PSK). 

e. Agar menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan pembinaan karakter religius 

pada eks Pekerja Seks Komersial (PSK). 

 

E. Daftar Istilah 

Untuk mempermudah dan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam 

memahami penelitian yang berjudul: Pembinaan Karakter Religius pada Eks 
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Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 

Surakarta), peneliti menyertakan penegasan istilah dalam judul tersebut. 

1. Pembinaan 

Menurut Poerwadarminta (1987: 182), menyebutkan bahwa “Pembinaan 

adalah yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk 

meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan 

pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan”. 

2. Karakter 

Menurut Hariyanto dan Samani (2011: 237), karakter adalah nilai dasar yang 

membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas 

maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orng lain, serta 

diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Religius 

Menurut Listyarti (2012: 5), religius adalah sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelak-

sanaan ibadah agama lain, dan  selalu hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan dengan 

tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 
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4. Eks Pekerja Seks Komersial 

Wanita yang melakukan hubungan seksual diluar norma hukum dan agama 

dengan lawan jenisnya berulang-ulang diluar perkawinan yang sah dengan 

mendapat uang, materi atau jasa. 

5. Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta sudah ada sejak 

Pemerintahan Keraton Surakarta yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan 

wangkung, yaitu tempat penampungan bagi orang-orang yang mengalami 

permasalahan kesejahteraan sosial. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta yang bertugas memberi-

kan pelayanan dan rehabilitasi para Pekerja Seks Komersial (PSK), dan 

merupakan satu-satunya balai yang menangani hal tersebut di bawah Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah. 


