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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita 

kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai 

pemuasan nafsu seks si pembayar yang dilakukan diluar pernikahan (Suyanto, 2010). 

Sedangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan orang yang menjajakan atau 

menjual dirinya untuk mendapatkan imbalan. Maka dari itu prostitusi dan PSK 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. PSK pada umumnya adalah 

perempuan. 

Kegiatan prostitusi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat, dimana 

dinilai sebagai sebuah kegiatan yang berlawanan dengan nilai dan norma yang tumbuh 

dalam masyarakat. Juga dampak yang diakibatkan dalam praktek prostitusi tidak 

hanya dirasakan bagi mereka penjajal dan penikmat aktivitas ini, melainkan juga 

masyarakat sekitar. Dampak yang dimaksud disini baik dari yang baik ataupun buruk. 

Dampak baik adanya kegiatan prostitusi ini adalah menyangkut bidang ekonomi 

keluarga para PSK yang meningkat, selain bisa menambah biaya hidup sehari-hari 

hingga bisa membeli sepeda motor. beberapa diantaranya juga mendapatkan untung 

walaupun tidak banyak kegiatan prostitusi ini seperti para pedagang kaki lima. 

Sedangkan dampak buruk yang ditimbulkan mulai dari sisi kesehatan yaitu penyakit 

menular seksual seperti HIV/AIDS, sampai pada sosial yaitu perceraian. Narkoba dan 

bentuk kejahatan kriminal lainnya juga terkadang turut serta dalam kegiatan prostitusi 

ini. Maka dari itu prostitusi dianggap sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan 

berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk 

kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebakan penyakit dan mengakibatkan 

disorganisasi sosial (Koentjoro, 2004:41).  
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Prostitusi di Indonesia tidak lagi menjadi hal yang baru dalam masyarakat. 

Kemiskinan menjadi salah satu pendorong banyaknya kegiatan-kegiatan prostitusi 

yang ada. Protitusi seakan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan hasil yang cepat 

dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain karena ekonomi, kegiatan 

prostitusi juga ada karena akibat dari budaya dimana perempuan tersubordinasikan 

dalam kehidupan. Kegiatan jual-beli perempuan yang ada di Indonesia telah ada 

semenjak zaman kerajaan di Jawa seperti Kerajaan Mataram. Perempuan pada waktu 

itu dijadikan komoditas dalam sistem feodal, dimana perempuan dijadikan sebagai 

selir Raja atau bangswan untuk memperkuat wilayah kekuasaanya. Beberapa selir 

berasal dari anak bangsawan yang diberikan kepada Raja sebagai bentuk rasa 

kesetiaan kepada Raja, ada juga selir yang diberikan atau yang dijual berasal dari 

keluarga kurang mampu untuk meningkatkan status sosial keluarga (Hull, 1999:2). 

Munculnya kegiatan jual-beli perempuan untuk dijadikan selir diperkirakan menjadi 

awal perkembangan prostitusi yang ada saat ini. 

Perempuan sebagai komoditas yang mendapatkan imbalan terlebih dalam sisi 

ekonomi berupa uang seakan menjadi jalan keluar yang cepat untuk perbaikan 

ekonomi bagi masyarakat miskin. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual-

beli perempuan mengalami perubahan dalam bentuknya. Katakana saja pada zaman 

dahulu kegiatan jual-beli perempuan dalam kegiatan perseliran, zaman sekarang 

kegiatan jual-beli perempuan disebut dengan kegiatan prostitusi.  

Bentuk prostitusi saat ini sangat banyak dan beragam. Dari prostitusi liar 

sampai yang terorganisir, di pinggir jalan dari yang sepi sampai ramai, di bawah 

kolong jembatan atau gubuk-gubuk kecil sampai ke tempat yang mewah seperti hotel 

tidak luput dari tempat PSK untuk menjajakan dirinya. Tempat prostitusi yang pernah 

dibongkar oleh pihak berwajib pun ada yang telah kembali beroperasi, dan bahkan 
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merubah bentuk operasi mereka.1 Seakan fenomena prostitusi ini tidak akan pernah 

selesai.  

Semarang, Jawa Tengah juga tidak luput dari kegiatan prostitusi. Tempat 

prostitusi di Semarang yang terkenal di kalangan masyarakat setempat berada di dua 

daerah yaitu di Jalan Sunan Kuning (Kali Banteng) dan Jalan Imam Bonjol (Stasiun 

Poncol). Biasanya pengguna jasa prostitusi di kedua daerah ini adalah mereka yang 

berasal dari golongan masyarakat menengah kebawah. Dalam mencari pelanggan, 

para PSK berkeliling di sekitar Stasiun Poncol menggunakan motor. Maka dari itu 

PSK sekitar Stasiun Poncol dikenal sebagai ‘cewek matic’2. PSK yang ada di Sekitar 

Stasiun Poncol kebanyakan berjenis kelamin perempuan, dengan rata-rata PSK yang 

peneliti lihat di lapangan sebanyak 15-20 orang wanita. Diantara PSK-PSK tersebut, 

ditemukan lebih lanjut oleh peneliti, suami atau pasangan (pacar) dari PSK tersebut 

ikut dalam kegiatan prostitusi (menjajakan istri atau pasangannya kepada pelanggan). 

Terdapat tiga (3) orang PSK yang display di sekitar Poncol telah berkeluarga, namun 

dua (2) orang diantaranya telah ditinggal oleh suaminya. Melihat fenomena yang 

terjadi diatas, terkhusus kepada suami yang ikut dalam kegiatan prostitusi yang 

dilakukan oleh istrinya, maka membuat penulis ingin melihat mengenai bagaimana 

persepsi suami terhadap istrinya yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial 

(PSK) dan juga mengenai interaksi perempuan PSK yang telah bersuami dengan 

suaminya dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi suami tentang istrinya yang berprofesi sebagai Pekerja 

Seks Komersial (PSK) di sekitar Stasiun Poncol, Semarang? 

2. Bagaimana interaksi suami dengan istri yang bekerja sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di sekitar Stasiun Poncol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan persepsi suami tentang istrinya yang berprofesi sebagai 

Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar Stasiun Poncol, Semarang. 

2. Mendeskripsikan interaksi suami dan istri yang bekerja sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di sekitar Stasiun Poncol. 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan Sosial, terkhususnya dengan 

mengunakan teori pertukaran Homans dalam studi tentang interaksi 

perempuan bersuami yang berprofesi sebagai PSK dengan suaminya. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

penulis dan masyarakat dan interaksi antar PSK yang telah bersuami dengan 

suaminya dalam kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh istrinya di sekitar 

Stasiun Poncol. 

 


