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Abstract
Development always makes effect in its activities. The negative effect
is prostitution. The main problem of prostitution not only a social
factor but also an economic factor. In this paper describe the cause of
prostitution and how to solve this problem.
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Pendahuluan
Proses pembangunan akan
berdampak pada perubahan masyarakat baik yang berkonotasi positif
maupun negatif. Atau secara teoritik
dikatakan Susanto (1998: 178) bahwa perubahan dalam kehidupan
masyarakat dapat berdampak pada
kemunduran (regress) dan memunculkan kemajuan (progress). Salah
satu indikasi perubahan yang bersifat
kemajuan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang bermuara pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ekses atau dampak lanjutan dari
kemajuan pembangunan dapat memiliki sisi positif dan sisi negatif, baik
secara struktural dan kultural termasuk kesenjangan sosial ekonomi.
Dalam kehidupan masyarakat
terutama negara berkembang, pembangunan
yang
terus
bergulir
menimbulkan ketimpangan antara
yang memiliki akses ekonomi (the
have) dan kaum marginal yang tidak
memiliki
akses
ekonomi
yang
memadai (the have not). Dan dapat

menimbulkan penyimpangan-penyim pangan sosial yang dilakukan oleh
anggota masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun
terpaksa. Fenomena tersebut tidak
dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi
di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang menimbulkan
penyimpangan norma yang berlaku
pada masyarakat tersebut. (Grand
Lee, 1992: 290)
Seperti diketahui, bahwa interaksi manusia tidak saja berwujud
interaksi dengan sesamanya tetapi
juga interaksi dengan lingkungan.
Dalam wujud yang luas, interaksi
dengan lingkungan bisa berbentuk
interaksi anggota masyarakat dengan
berbagai budaya, gaya hidup, dan
kondisi regional yang sedang berlaku
di sebuah negara di mana masyarakat itu bernaung—bisa berbentuk
kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan
sebagainya. Di antara penyimpangan
sosial yang banyak terdapat di hampir

seluruh negara adalah prostitusi.
Tidak dapat dibantah bahwa keberadaan prostitusi memang sudah
berumur tua atau sama tuanya
dengan peradaban manusia, selalu
ada dalam kehidupan masyarakat
sejak ribuan tahun yang lalu. Seks
dan perempuan adalah dua kata
kunci yang terkait dengan prostitusi.
Seks adalah kebutuhan manusia
yang selalu ada dalam diri manusia
dan bisa muncul secara tiba-tiba.
Seks juga bisa berarti sebuah
ungkapan rasa abstrak manusia yang
cinta terhadap keindahan. Sedangkan
perempuan adalah satu jenis makhluk
Tuhan yang memang diciptakan
sebagai simbol keindahan. Maka
fenomena yang sering terjadi di
masyarakat adalah seks selalu identik
dengan perempuan. Namun, celakanya lagi, yang selalu menjadi korban
dari keserakahan seks adalah juga
perempuan.
Dikarenakan perempuan sebagai simbol keindahan, maka setiap
yang indah biasanya menjadi target
pasar yang selalu dijadikan komoditi
yang mampu menghasilkan uang.
Itulah sebabnya kenapa perempuan
selalu ada saja yang mengumpulkan
dalam suatu tempat dan berusaha
“dijual” kepada siapa saja yang
membutuhkan “jasa sesaat”nya. Lelaki, meskipun ada yang menjual
dirinya, tapi jarang ditemukan dikumpulkan dalam suatu tempat seperti
halnya perempuan; atau jika ada pun,
umumnya para lelaki tersebut berubah wujud menjadi perempuan agar
diakui keindahannya yang dengannya
mudah untuk menentukan tarif yang
dikehendakinya.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kehidupan perempuan dalam Aktivitas Ekonomi Penya-

kit Susila (dibaca – prostitusi), bisa
terjadi karena dua faktor utama yaitu
“faktor internal” dan “faktor eksternal”.
Faktor internal adalah yang datang
dari individu perempuan itu sendiri,
yaitu yang berkenaan dengan hasrat,
rasa frustrasi, kualitas konsep diri,
dan sebagainya. Sedangkan faktor
eksternal adalah sebab yang datang
bukan secara langsung dari individu
perempuan itu sendiri melainkan
karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal
yang demikian. Faktor eksternal ini
bisa berbentuk desakan kondisi
ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.
Pemahaman WTS dan PSK dalam
Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila
(AEPS)
Istilah WTS (wanita tuna susila)
yang telah kita kenal dulu memiliki
konotasi sebagai salah satu bentuk
perilaku yang menyimpang di masyarakat yaitu perilaku yang tidak
berhasil menyesuaikan diri dengan
kehendak-kehendak masyarakat atau
kelompok tertentu dalam masyarakat.
Penyimpangan adalah perbuatan
yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang
tidak mematuhi patokan baku dalam
masyarakat. Sedangkan saat ini WTS
lebih dikenal atau digeser istilahnya
oleh penguasa pasca orde baru
menjadi sebutan pekerja seks
komersial (PSK). Istilah pekerja seks
komersial sebenarnya mengandung
sebuah konsekuensi yang lebih berat
dilihat dari kacamata ketenagakerjaan. Pasalnya, di satu sisi perempuan yang berprofesi sebagai pelacur
disebut “pekerja”, tetapi di sisi lain
66

Jurnal Madani Edisi I/Mei 2007

“pekerja” itu tidak pernah mendapat
perlindungan, bahkan diobrak-abrik.
Selama ini persoalan PSK belum
dipandang secara komprehensif,
menyeluruh, dan sistematik, terutama
dalam penanganannya. Bahkan, sangat ironis dan dilematis, terutama
antara persoalan yang ada dengan
sistem penanganannya. Jika lebih
dicermati dengan istilah PSK, sebenarnya di satu sisi disebut sebagai
pekerja. Tetapi, di sisi lain pula pelaku
dilarang melakukan pekerjaan tersebut.
Pengertian pekerja atau buruh
yaitu setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain. Namun, bukan
untuk orang-orang yang berprofesi
sebagai pelacur atau wanita tuna
susila. Kata “pekerja” sudah bisa
dipastikan ada hubungannya dengan
lapangan pekerjaan serta orang atau
badan hukum yang mempekerjakan
dengan standar upah yang dibayarkan. Kemudian, lapangan pekerjaan
yang diperbolehkan harus memenuhi
syarat-syarat kerja secara normatif
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistem
pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja.
Selanjutnya, jenis pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan
moralitas bangsa atau agama yang
diakui pemerintah. Seks, sebenarnya
tidak termasuk kelompok suatu jenis
jabatan maupun pekerjaan. Dengan
demikian tidak tepat kalau istilah
pekerja seks komersial itu ditujukan
bagi para wanita tuna susila atau
pelacur. Istilah PSK sepertinya merupakan sebuah pemolesan bahasa
yang dapat berakibat kepada pembenaran terhadap perbuatan amoral

tersebut
yang
dilakukan
PSK
tersebut.
Meskipun bekerja sebagai PSK
dianggap melanggar norma dan
moralitas, namun sebagai individu
mereka tidak dapat terlepas dari lingkungan sosialnya. Untuk itu diperlukan adanya proses penyesuaian diri.
dalam interaksinya mereka berusaha
menutupi pekerjaan sebagai PSK,
terutama di lingkungan keluarga dan
tempat tinggal, untuk menghindari
keterasingan dari lingkungan tersebut. Penyesuaian diri yang dilakukan bersifat pasif, mereka menyesuaikan diri dengan bersikap dan bertingkah laku layaknya individu lain di
lingkungan tersebut. Ditinjau dari teori
Haber dan Runyon, penyesuaian diri
yang mereka lakukan tidak memenuhi
keseluruhan karakteristik penyesuaian diri yang sehat.
Istilah ‘pelacur’ yang sudah
membahana sejak masa kolonial sendiri sebenarnya kontroversial. Sebagian feminis menganggap istilah ini
menyudutkan perempuan bahkan menguatkan stigma yang selama ini
diberikan masyarakat untuk perempuan yang terlibat dalam bisnis seks
komersial. Padahal bisnis tersebut
selalu melibatkan dua pihak, perempuan dan laki-laki. Bahkan tidak sedikit laki-laki yang terlibat sebagai
penjual jasa seks itu sendiri. Hal yang
sama kontroversialnya adalah istilah
‘pekerja’ seks. Kata ‘pekerja’ membingungkan karena bisa berarti jenis
kerja yang bisa dicita-citakan. Padahal tidak seorang anak pun di dunia
ini yang punya cita-cita menjadi
pekerja seks.
Faktor-Faktor Penyebab Aktivitas
Ekonomi Penyakit Susila (AEPS)
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Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila (AEPS) belakangan ini meningkat dengan menyebarnya aktivitas
wanita tunasusila (WTS)/pekerja seks
komersial (PSK) hampir di sebagian
kota-kota besar dan penyangganya.
Hal ini merupakan sebuah masalah
tersendiri terlebih adanya penggusuran lokalisasi di beberapa daerah yang
justru menumbuhkan lokasi AEPS
yang semakin tersebar tidak terkendali seperti yang terjadi di DKI
Jakarta, Bandung, Bekasi, Medan,
Makassar dan daerah lainnya.
Sebagai contoh di Kabupaten Bekasi
saat ini jumlah kawasan lokasi AEPS
terus meningkat dan tercatat 16 lokasi
AEPS baru secara ilegal muncul
setelah Pemerintah Kabupaten Bekasi menutup lokalisasi terbesar
Malvinas, tahun 2004.
Beberapa lokalisasi baru tersebut saat ini tersebar di Kecamatan
Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang
Utara, dan Cikarang Pusat. Sebagian
lagi berada di lahan sebelah eks
lokalisasi Malvinas, lokalisasi Tanah
Merah, Tegal Danas, Pasir Sedot,
Pasir Kunci, Pasar Seng, Tenda Biru,
Pulo Nyamuk, Kedaung. Sedangkan
jumlah PSK di Kabupaten Bekasi saat
ini meningkat sekitar 50% yang hanya
berselang 6 bulan, yaitu sebanyak 4
ribu orang PSK.
Jika kita amati aktivitas kehidupan pekerja seks tidak terlepas
dari kehidupan dunia malam. Artinya,
mereka dapat kita temui hampir di
tempat-tempat hiburan, sepanjang
jalan-jalan protokol, sudut kota, dan
tidak terkecuali tempat-tempat umum.
Kekhawatiran di kalangan masyarakat
saat ini akan menyebarnya pekerja
seks yang terkesan dibiarkan (tidak
terkontrol) begitu saja melakukan
prakteknya tanpa usaha-usaha me-

nertibkannya dari pihak pemerintah
daerah.
Selama ini aktivitas PSK berbaur dengan lingkungan sekitar masyarakat dan terkesan makin meluas
dilihat dari jumlah dan tempat mereka
melakukan transaksi seks (lihat saja
bagaimana bebasnya pekerja seks di
tempat umum berkeliaran mencari
pelanggan). Di samping itu, kita memahami keberatan masyarakat sekitar lokalisasi yang merasa terganggu akan praktik legal pelacuran,
terutama tokoh agama, masyarakat,
pemuda, dan sebagian masyarat
akan dampak adanya lokalisasi. Belum lagi ditambah sikap reaktif kelompok masyarakat (ormas agama/
pemuda) secara luas melakukan reaksi sosial menentang kegiatan prostitusi. Sebab, hal ini bergantung faktor
adat istiadat, norma-norma susila,
dan agama yang menentang segala
bentuk kegiatan pelacuran.
Pandangan dan pemahaman
terhadap AEPS tersebut diatas sebenarnya merupakan cerminan persoalan masyarakat bersama pemerintah. Sehingga dapat diindentifikasi
beberapa faktor yang menyebabkan
terbentuknya AEPS atau prostitusi
adalah sebagai berikut:
1. Faktor ekonomi, yang dapat bermula dari himpitan biaya hidup
meningkat yang tidak diimbangi
dengan kemampuan meningkatkan pendapatan secara reguler.
2. Faktor internal keluarga dan
psikis, yang dapat berupa keterpaksaan yang dilatarbelakangi
persoalan keluarga dan masalah
pribadi, atau traumatik terhadap
kekerasan seksual.
3. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan tempat pelaku AEPS
berinteraksi dengan anggota ma68
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syarakat lain yang mempengaruhi
pelaku AEPS melakukan kegiatannya dan diperparah dengan
tidak tersentuhnya pelaku terhadap norma moral yang dapat
mencegahnya.
4. Faktor
Biologis
Customer
Driven, yaitu meningkatnya keinginan dan dorongan manusia
menyalurkan kebutuhan seks,
khususnya di luar ikatan perkawinan, makin tidak terkendali,
adanya krisis norma agama, dan
sosial sehingga menimbulkan dekadensi moral.
5. Faktor Komersialisasi AEPS,
yaitu aktivitas ini dianggap sebagai bagian pemuasan kebutuhan biologis dalam perspektif dunia
industri seks atau penunjang
usaha illegal menjadi legal, baik
dari kepentingan biologis, ekonomis, maupun politik.
6. Faktor Kebijakan Publik dan
Law Enforcement, yaitu ditunjukkan dengan tidak adanya undangundang atau peraturan yang
melarang, membatasi, dan mengatur kegiatan pelacuran secara
benar, menyangkut kegiatan tempat-tempat prostitusi/hiburan. Dengan kata lain tidak adanya sanksi
tegas
terhadap
orang-orang/
tempat/dan organisasi yang melakukan AEPS.

yang dilakukan beberapa model atau
kegiatan yang dilakukan diantaranya:
 Penggusuran atau pengusiran
dan pembongkaran
lokasi
AEPS baik secara sporadis maupun secara terintegrasi. Akibat
ja ngka pendek dari cara ini mungkin dapat mengurangi AEPS di
lingkungan tersebut atau dalam
jangka panjang, dampak lanjutan
yang ditimbulkan dari cara penanganan ini justru akan menciptakan kantong-kantong AEPS baru
yang ilegal seperti yang terjadi di
Kabupaten Bekasi
 Pelatihan kerja wirausaha dan
usaha kecil yang diharapkan dapat merubah orientasi hidup dan
mata pencaharian PSK dari AEPS
menjadi wiraswasta atau pedagang. Tetapi yang sering terjadi
adalah dari sekian banyak PSK
yang mengikuti pelatihan, dalam
jangka waktu tertentu kembali berprofesi sebagai PSK
 Pengenaan sanksi dan hukuman berat bagi pelaku dan pengguna jasa AEPS melalui Peraturan perundangan-undangan (misalnya Perda anti Pelacuran) yang
diharapkan akan menimbulkan
efek jera. Dalam kasus di
beberapa daerah yang telah
memiliki Perda sejenis, pengawasan
terhadap
penerapan
peraturan tersebut akan semakin
longgar di kemudian hari yang
lebih dikarenakan adanya tarik
menarik kepentingan di antara
eksekutif, legislatif maupun pelaku
ekonomi itu sendiri.
Strategi penanganan AEPS
yang lebih berharkat adalah strategi
yang berbasis pada pembangunan
masyarakat atau pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) yang lebih

Strategi dan Pendekatan Penanggulangan Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila (AEPS)
Penanggulangan atau penanganan Aktivitas Ekonomi Penyakit
Susila (AEPS) dapat dilakukan dengan model konvensional maupun
dengan cara yang lebih berharkat.
Apabila pendekatan konvensional
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banyak melibatkan masyarakat dan
unsur lainnya (stakeholder) dalam
upaya penanggulangan AEPS. Menurut Suharto (2005: 18) program
strategi penanganan penyakit susila
yang berbasis pembangunan sosial
meliputi beberapa parameter yaitu:
1. Factor (faktor), yang melihat bahwa program penanganan AEPS
merupakan faktor penentu yang
mampu mengatasi masalah ini
dengan melibatkan stakeholder
2. Impact (dampak), yang melihat
penanganan AEPS dapat bermanfaat dan berdampak positif
terhadap kehidupan masyarakat
yang lebih baik
3. Trend (kecenderungan), yang
melihat penanganan AEPS sesuai
dan sejalan dengan kebijakan
publik dan tuntutan masyarakat
menuju kehidupan lebih baik
4. Value (nilai), yang melihat penanganan AEPS sesuai dengan
nilai-nilai luhur dan harapan kultural yang berkembang dalam masyarakat
Dengan menggunakan beberapa parameter di atas, program strategi penanganan AEPS dapat dilakukan dengan:
1. Investasi sosial atau social capital, yang dapat mengukuhkan
komitmen negara dan pemerintah
untuk melaksanakan kewajibannya melindungi masyarakat dan
mensejahterakan masyarakat.
2. Pekerjaan Sosial, yaitu meningkatkan peran pekerja sosial untuk
bekerja menjalankan tugas penanganan AEPS dengan pendekatan kesejahteraan sosial dengan
pendampingan sosial
3. Partisipasi sosial, yang berupa
penguatan, kepedulian, inisiatif
dan peran aktif masyarakat dalam

merencanakan,
melaksanakan
dan mengawasi proses penanganan AEPS di lingkungan
sekitarnya
4. Kemitraan Sosial, yang berwujud
penumbuhkembangan kerjasama
antara pemerintah, masyarakat,
dan dunia usaha dalam upaya
pe nanganan AEPS yang berbasis
pembangunan kesejahteraan sosial
5. Advokasi Sosial, yang berupa
pembelaan dan pendampingan
terhadap hak-hak sosial (social
rights ) masyarakat yang merasa
terganggu dengan keberadaan
AEPS serta pelaku AEPS yang
membutuhkan kehidupan bermartabat yang lebih baik
6. Pemberdayaan Sosial yaitu penguatan kapasitas (capacity building ) terhadap pelaku AEPS, pengguna jasa AEPS dan masyarakat
di lingkungan sekitar AEPS sehingga mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam
memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pemberdayaan sosial dapat diikuti
dengan pendampingan sosial terhadap pelaku AEPS yang meliputi
beberapa tahap yaitu: peningkatan kesadaran, peningkatan kepercayaan diri, pemberian kesempatan untuk maju, pendayagunaan
potensi, ke berlanjutan (sustainable) dan pengkajian (Hari Hikmat, 2004: 101)
Penutup
Penanganan dan penanggulangan Aktivitas Ekonomi Penyakit
Susila di tingkat daerah dan integrasi
di tingkat pemerintah pusat diperlukan
kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan yang melibatkan se70
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mua stakeholder yang terkait, yaitu
pelaku AEPS dan penyedia fasilitas
pendukungnya,
pengguna
jasa
AEPS, masyarakat sekitarnya dan
difasilitasi pemerintah daerah. Dan
semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dampak negatif
dari AEPS terhadap kesehatan
(AIDS), kehidupan sosial, keutuhan
keluarga, pendidikan anak, dan lain
sebagainya.
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