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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Hampir seluruh negara di dunia ini mempunyai tempat-tempat 

resosialisasi baik yang terang-terangan atau yang terselubung, tidak 

terkecuali di Indonesia. Beberapa pemukiman di berbagai kota di 

Indonesia tidak luput untuk dijadikan sebagai tempat penjajakan seks 

yang terang-terangan. Perbedaan perkampungan yang dijadikan tempat 

resosialisasi dengan perkampungan pada umumnya adalah, tempat 

resosialisasi melatih pengembangan warga dalam berbagai hal, seperti 

dalam hal ekonomi, keterampilan, bahkan agama. Kebanyakan tempat 

resosialisasi di Indonesia warganya hanya dapat menunjang 

perekonomiannya dengan menjajakan dirinya.  

Kebutuhan seks juga merupakan kebutuhan manusia yang butuh 

untuk dipenuhi selain kebutuhan sandang, pangan, sosialisasi dan 

kebutuhan yang lain.  Terdapat banyak sarana bagi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Berkaca dari permasalahan tersebut, 

banyak kaum wanita yang melihat hal ini sebagai kesempatan untuk 

menjual diri atas dasar berbagai macam faktor. Faktor yang 

menyebabkan seseorang menjadi pekerja seks komersial antara lain 

faktor ekonomi; yaitu karena sulitnya mencari pekerjaan dengan 

pendidikan yang minim dan tuntutan kebutuhan yang tidak dapat 

terpenuhi, menyebabkan seseorang terpaksa menjual diri, pergaulan 
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bebas yang dekat dengan remaja masa kini juga dapat menjadi faktor 

seseorang menjadi pekerja seks komersial. Berawal dari rasa penasaran 

dan coba-coba, seks akan menjadi suatu kebutuhan yang kemudian 

dipenuhi melalui praktek penjajakan seks.  

Dari beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan 

untuk menjadi pekerja seks komersial yang telah diungkapkan di atas, 

muncul fenomena tempat resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah 

fakta sosial yang hampir selalu ada di kehidupan manusia, dalam hal ini 

resosialisasi selalu dapat ditemui pada hampir setiap daerah di 

Indonesia. Mulai dari bentuk yang dilegalisasi oleh pemerintah sebagai 

sebuah wilayah yang khusus untuk tempat resosialisasi seperti kawasan 

resosialisasi Dolly di Surabaya, Pasar Kembang atau Sarkem di 

Yogyakarta, Sunan Kuning di Semarang, sampai pada tempat yang 

tergolong ilegal (tidak diakui oleh pemerintah), misalnya seperti 

warung remang-remang di sepanjang jalur lintas barat Sumatera, dan di 

berbagai daerah lain.  

Tempat resosialisasi sendiri dibentuk untuk membina para 

pekerja seks komersial dalam hal ekonomi, agama, olah raga dan 

keterampilan yang kegiatannya dipantau agar mereka dapat 

bersosialisasi dengan lingkungannya. Para wanita yang tinggal di dalam 

resosialisasi masih diijinkan untuk menjadi pekerja seks komersial 

karena memperdagangkan seks adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk bertahan hidup. Resosialisasi juga mempermudah 

pencatatan data jumlah pekerja seks komersial yang tinggal di 

dalamnya, pemberian penyuluhan kesehatan seperti penggunaan 
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kondom dan upaya pencegahan penularan virus HIV/AIDS pada 

pelacur.  Hasil data Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos, 

hingga tahun 2012 tercatat jumlah pelacur sebanyak 41.374 tersebar di 

berbagai kota di 33 provinsi di Indonesia, sedangkan yang berada di 

Kota Semarang sendiri sejumlah 719 pelacur. 

Maraknya praktek penjajakan seks di tempat resosialisasi 

memberikan dampak pada beberapa warga yang kehidupannya 

bersinggungan langsung dengan keberadaan para pekerja seks 

komersial. Bagi para pengguna jasa pekerja seks komersial, hadirnya 

tempat resosialisasi di tengah lingkungan masyarakat lebih 

menguntungkan karena mempermudah untuk mengakses sarana 

pemenuhan kebutuhan seks tersebut. 

Bagi para perempuan pekerja seks komersial, tempat 

resosialisasi dijadikan sebagai sarana untuk menjual diri karena di 

tempat tersebut para pekerja seks komersial dapat lebih bebas 

melakukan praktek penjajakan seks tanpa mendapatkan olokan dari 

lingkungannya. Masyarakat sekitar juga mendapatkan keuntungan 

karena dengan hadirnya tempat resosialisasi mereka dapat membuka 

usaha seperti warung makan atau usaha kecil lainnya untuk mencari 

nafkah. 

Sebaliknya dampak kurang baik juga dirasakan warga yang 

tinggal di dalam lingkungan resosialisasi. Dampak yang dirasakan 

warga adalah, masyarakat di luar lingkup tempat resosialisasi 

memandang negatif tempat beserta orang-orang yang tinggal dalam 

lingkungan tersebut sehingga warga yang tinggal di tempat resosialisasi 



4 
 

 
 

 

mendapat pandangan yang negatif pula. Hal ini juga berpengaruh pada 

keluarga yang tinggal di dalam tempat resosialisasi. Orang tua yang 

bertempat tinggal di sana kurang memberikan pendidikan kepada 

anaknya sehingga anak-anaknya memiliki pribadi yang kurang baik. 

Tinggal di tempat resosialisasi mengakibatkan anak sering mendapat 

pandangan negatif dan juga pendapat miring dari teman-temannya. 

Dari hasil wawancara survey pendahuluan, menemukan remaja 

berusia 21 tahun bernama VE, bertempat tinggal di salah satu tempat 

resosialisasi di Semarang yang biasanya disebut Sunan Kuning. Selama 

tinggal di lingkungan tempat resosialisasi, VE mengalami permasalahan 

yang berkaitan dengan adaptasinya dengan teman-temannya. VE 

merasakan beberapa masalah diantaranya adalah merasa malu pada 

teman-teman serta orang yang baru dikenalnya. VE juga merasa 

canggung saat orang-orang menanyai tentang tempat tinggal pada 

dirinya. Perasaan minder pada teman-teman terutama pada lawan jenis 

juga dirasakan VE karena teman-temannya sudah memandang negatif 

tentang lingkungan tempat tinggalnya jadi VE mendapat dampak 

pandangan yang negatif juga dari teman-temannya. VE juga terkadang 

mengalami ketakutan akan terjadi hal-hal kriminal disekitar tempat 

tinggalnya yang sifatnya tidak mampu dikontrol olehnya maupun 

orang-orang di lingkungannya. 

Kasus lain yang peneliti temukan yaitu, seorang remaja 

bermama E yang berusia 19 tahun. Permasalahan yang dialami E 

selama tinggal di lingkungan tempat resosialisasi antara lain; E merasa 

tidak enak hati dengan teman-temannya karena teman-temannya merasa 
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enggan berkunjung ke rumah E karena mereka tidak nyaman dengan 

keadaan disekitar rumahnya.  Hal ini menyebabkan E lebih menutup 

diri atau minder karena E merasa takut dan malu terus-terusan menjadi 

bahan ledekan teman-temannya. E juga merasa tidak nyaman dengan 

adanya wanita-wanita pekerja seks yang sering menjajakan diri di jalan-

jalan dekat rumahnya. 

Berdasarkan kedua kasus yang diungkap di atas, anak atau 

remaja yang tinggal di tempat resosialisasi memiliki masalah yang 

relatif sama yaitu memiliki rasa malu karena tinggal di resosialisasi. 

Lingkungan tempat resosialisasi yang dianggap negatif oleh sebagian 

besar masyarakat ternyata memiliki dampak negatif bagi para remaja 

yang tinggal di dalamnya. Meskipun tidak semua remaja yang tinggal 

di tempat resosialisasi memiliki perilaku yang negatif, namun 

masyarakat luas seperti memberikan stereotip pada remaja yang tinggal 

di lingkungan resosialisasi sebagai remaja yang berperilaku negatif. 

Dapat disimpulkan, hal yang paling menonjol yang dialami 

oleh para remaja yang tinggal di tempat resosialisasi adalah rasa malu. 

Para remaja tersebut merasa malu apabila harus mengakui dirinya 

tinggal di tempat resosialisasi yang sudah mendapat stereotip negatif 

dari masyarakat tersebut. 

Menurut Taylor (dalam Stephen Pattison, 2003, h. 21) 

fenomena seperti rasa malu dan rasa bersalah secara luas dianggap 

sebagai emosi. Emosi adalah satu set yang kompleks dari interaksi 

antara faktor-faktor subjektif dan objektif, dimediasi oleh sistem saraf / 

hormonal, yang dapat menimbulkan (a) pengalaman afektif seperti 
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perasaan gairah, kesenangan / ketidaksenangan; (b) menghasilkan 

proses kognitif seperti emosional yang relevan dari efek persepsi, 

penilaian, proses pelabelan; (c) mengaktifkan penyesuaian fisiologis 

untuk membangkitkan gairah kondisi; dan (d) menyebabkan perilaku 

yang sering, namun tidak selalu, ekspresif, diarahkan pada tujuan, dan 

adaptif. 

Fenomena rasa malu tersebut muncul ketika terdapat orang lain 

yang datang pada kehidupan seorang individu. Rasa malu dihasilkan 

oleh kegagalan untuk menghayati ego-ideal. Kita merasa dipermalukan 

terutama di mata seseorang yang penting bagi kita yang menuntut ego-

ideal. Jika kita percaya kita telah gagal menyesuaikan diri dengan 

identitas kita yang ideal, hal ini sudah cukup untuk menghasilkan 

perasaan malu (Lazarus, 1991, h. 78-79). 

Maka dari itu, berdasarkan berbagai pemaparan tentang rasa 

malu pada remaja yang tinggal di resosialisasi Argorejo menarik 

peneliti untuk meneliti apakah remaja yang tinggal di resosialisasi 

Argorejo Semarang mengalami rasa malu? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

psikologis rasa malu yang dialami oleh remaja yang tinggal di 

resosialisasi Argorejo Semarang. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat khususnya dalam hal 

pengembangan bidang psikologi sosial dimana akan menambah 

pengetahuan mengenai rasa malu. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang rasa malu yang dirasakan remaja yang tinggal di tempat 

resosialisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




