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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. 

Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak 

sekali istilah yang digunakan untuk menyebutkan pelaku dari prostitusi atau 

pelacuran seperti: lonthe, sundal, wanita tuna susila (WTS), dan pekerja seks 

komerial (PSK). Menurut Kartono (2001:185) prostitusi itu sendiri adalah: 

Bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus atau 
dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk 
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang 
(promiskuitas), disetai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal 
tanpa afeksi sifatnya. 

 
         Prostitusi adalah jenis kejahatan yang sudah tua usianya. Kejahatan ini 

banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial 

memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat 

yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka 

kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal ini pelacuran 

merupakan jalan terpendek untuk menghasilkan uang. 

            Praktek kegiatan prostitusi merupakan penyakit masyarakat karena 

dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila, 

sehingga membaha-yakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Praktik kegiatan tersebut dapat berakibat munculnya keresahan di masyarakat, 
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oleh karena itu diperlukan suatu bentuk usaha untuk mengatasi kegiatan 

pelacuran. 

            Pelacuran mutlak harus ditanggulangi tidak saja karena akibat-akibat yang 

membayahakan tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai 

pola budaya. Dengan kata lain pelacuran yang dibiarkan tanpa dicegah dan 

ditanggulangi lambat laun akan melembaga sebagai hal-hal yang patut, untuk itu 

pemerintah harus berusaha terus menerus untuk menanggulanginya.  

   Sebagai gerakan nasional, upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan 

prostitusi melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun lembaga 

sosial masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama, lembaga pers serta lembaga-

lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama membahu dalam 

mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, berakhlaq, beriman, 

berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa 

depannya sendiri. 

    Sasaran yang paling tepat adalah peninggkatan peran dan pemberdayaan 

keluarga sebagai lembaga social control yang kuat terhadap tingkah laku anggota 

keluarga. Adapun upaya lain yaitu sensitivitas masyarakat yang menjadi salah satu 

modal untuk menghentikan perkembangan praktik prostitusi atau pelacuran. 

Selain dengan upaya peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga, sensitivitas 

masyarakat, peran peme-rintah sendiri juga sangat penting, terutama dalam 

pembinaan-pembinaan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan. 

      Mengingat pentingnya peranan pemerintah, terutama pemerintah kota 

Surakarta menunjuk suatu dinas untuk menangani permasalahan pelacuran secara 
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spesifik. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana. 

          Setelah dibentuknya Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayan Perempuan 

dan Keluarga Berencana dapat meminimalisir kegiatan pelacuran dengan 

melarang dan menutup daerah-daerah yang dapat digunakan untuk praktik 

prostitusi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

     Pertumbuhan populasi pelacuran di kota-kota besar, khususnya kota 

Surakarta cenderung semakin meningkat. Penyebabnya antara lain adanya 

industrialisasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan 

meningkatnya jumlah pengangguran, adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya 

dan pola hidup masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan arus informasi. 

Disinilah Peranan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana dalam menanggani masalah pelacuran dengan melalui 

penjaringan para pelacur yang berkeliaran dijalan maupun yang nyata-nyata 

disuatu tempat untuk menjajakan diri. Selanjutnya guna meningkatkan kesadaran 

pelacur dan peningkatan pandapatan bagi eks pelacur perlu dilakukan rehabilitasi 

dan pelatihan ketrampilan dasar. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peranan Dinas 

Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam 

upaya penanganan pekerja seks komersial. 
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C. Pembatasan Masalah 

   Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga tidak 

mungkin dari banyaknya permasalahan yang ada itu dapat dijangkau dan 

terselesaikan. Oleh karena itu, guna menghindari kemungkinan kesalahpahaman 

dan penafsiran yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan penyimpangan 

terhadap judul di atas, maka perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah, 

sekaligus persoalan yang diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini penulis membatasi 

ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah: 

a. Peranan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil. 

b. Hambatan-hambatan yang dilalui Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan  

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks 

komersil. 

c. Upaya yang ditempuh Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan  Perempuan 

dan Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah aspek-aspek atau alat yang dapat dijadikan sumber 

penelitian. Subyek penelitian ini adalah para Pejabat yang berkompeten di Dinas 

Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui  terlebih dahulu  

permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Arikunto 

(2000:17) mengungkapkan bahwa: 

Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan atau 
studi     eksploratoris, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar 
penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus 
merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mulai, kemana 
harus pergi dan dengan apa. 

 
Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil di 

kecamatan banjarsari? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Kesejahteraan Rakyat 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam penanganan 

pekerja seks komersil di kecamatan banjarsari? 

3. Apakah upaya yang ditempuh Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks 

komersil di kecamatan banjarsari? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan  secara jelas. Dalam penelitian ini pun 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan masalah. 

  Dalam hubunganynya dengan tujuan penelitian Hamidi (2004:48) 

mengungkapkan bahwa “Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas 

apa sebenarnya yang hendak diteliti”. Esensinya adalah sama dengan kalimat 

judul, pernyataan masalah dan permasalahan penelitian. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui peranan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks 

komersil. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kesejahteraan 

Rakyat Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dalam upaya 

penanganan pekerja seks komersil. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan 

Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam upaya 

penanganan pekerja seks komersil. 
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F. Manfaat atau kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagaimana karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai 

peranan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil (di 

kecamatan Banjarsari). 

b. Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan khususnya mengenai 

peranan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil (di 

kecamatan Banjarsari). 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat sebagai 

komunitas sosial agar memahami secara proporsional mengenai peranan 

Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dalam upaya penanganan pekerja seks komersil di kecamatan 

banjarsari. 

b. Sebagai pendidik, maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik, masyarakat pada 

umumnya.   
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu bagi penulis untuk mengemukakan sistematikanya. Adapun 

sistematika penu-lisannya adalah sebagaimana uraian berikut ini. 

Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

Bagian pokok isi skripsi diperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori diawali dengan tinjauan pustaka yang mengemukakan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. selanjutnya 

kerangka teoritik yang dimulai dengan tinjauan teoritis mengenai peranan dinas 

kesejahteraan rakyat pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang 

berisi uraian: sejarah pembentukan dinas kesejahteraan rakyat pemberdayaan 

perempuan dan keluarga berencana (DKRPP dan KB) Kota Surakarta, visi dan 

misi DKRPP dan KB Kota Surakarta, susunan organisasi dkrpp dan kb kota 

surakarta, uraian tugas jabatan stuktural (Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan 

Bantuan Sosial). Selanjutnya uraian mengenai pekerja seks komersil yang 

didalamnya mencakup: pengertian pelacuran atau pekerja seks komersil (PSK), 

bentuk-bentuk pelacuran, motif-motif yang melatar belakangi pelacuran, masalah 

yang timbul sehubungan  dengan pelacuran. 
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Bab III metode penelitian berisi uraian meliputi: tempat dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, sampling, teknik 

pengumpulan data, validitas data, analisis data serta prosedur penelitian. 

Bab IV hasil penelitian berisi uraian meliputi: deskripsi lokasi penelitian, 

deskripsi permasalahan penelitian, serta temuan studi yang dihubungkan kajian 

teori. 

Bab V berisi uraian: kesimpulan, implikasi serta saran-saran, sedangkan 

bagian akhir skripsi ini berisi uraian: daftar pustaka, lampiran, dan daftar ralat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




