
BAB IV 

GAMBARAN UMUM  RESOSIALISASI ARGOREJO 

SEMARANG 

 

4.1  Sejarah Resosialisasi Argorejo 

Resosialisasi Argorejo terletak di tanah seluas 3,5 hektar, yang terdiri dari 

satu RW dan enam RT kelurahan Kalibanteng Barat Kecamatan Semarang Barat, 

Kota Semarang, Jawa Tengah. Resosialisasi Argorejo berdiri sejak tahun 1966 

yang pertama kali disebut sebagai lokalisasi Sri Kuncoro, karena terletak di Jalan 

Sri Kuncoro. Masyarakat kemudian menyingkat dengan memanggil SK yang 

kemudian masyarakat mengenal Sunan Kuning. Disekitar lokalisasi terdapat 

petilasan seorang tokoh penyebar agama islam yang namanya terkenal dengan 

nama Sunan Kuning sehingga, terkenal dengan nama SK atau Sunan Kuning. 

Sunan Kuning sendiri nama aslinya adalah Soen Koen Ing yang berasal dari etnis 

China. Argorejo itu sendiri berasal dari nama Argo dan Rejo. Argo berarti 

gunung, dan rejo berarti ramai. Jadi Argorejo berarti gunung yang ramai. Dahulu 

daerah argorejo merupakan daerah perbukitan yang berupa hutan dan jauh dari 

pemukiman, kemudian tempat ini menjadi ramai setelah diresmikan menjadi 

Lokalisasi.  

Lokalisasi ini dulu berpindah-pindah dan menyebar di beberapa tempat di 

kota Semarang. Sekitar tahun 1960-an para WPS beroperasi di sekitar jembatan 



banjirkanal Barat, jalan Stadion, Gang Warung, Gang Pinggir, Jagalan, Jembatan 

Mberok, Sebandaran dan lain-lain. Banyaknya tempat yang menjadi daerah 

operasional para WPS ini membuat warga Semarang resah. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah kota Semarang melokalisasi WPS  di daerah karang kembang 

di sekitar SMA Loyola.  Tahun 1963 pemerintah memindahkan lagi lokalisasi ini 

di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama  Argorejo. 

Lokalisasi Argorejo diresmikan oleh Walikota Semarang “Hadi Subeno” 

melalui SK Wali Kota Semarang No 21/15/17/66 dan penempatan resminya pada 

tgl 29 Agustus 1966 dan kemudian hari tersebut diperingati sebagai hari jadi 

Resosialisasi Argorejo.  Tujuan dari lokalisasi resmi ini adalah untuk 

memudahkan pengontrolan kesehatan WPS secara periodik, serta memudahkan 

usaha resosialisasi dan rehabilitasi para WPS tersebut.  

Pada tahun 2003 istilah lokalisasi mengalami perkembangan setelah Bapak 

Suwandi sebagai ketua lokalisasi Argorejo mengadakan Seminar Nasional dan 

mengubah istilah lokalisasi menjadi Resosialisasi. Lokalisasi Argorejo kemudian 

berubah nama menjadi Resosialisasi Argorejo. 

4.2 Demografi Wanita Pekerja Seks Resosialisasi Argorejo 

Demografi secara umum adalah studi ilmiah yang  mempelajari dinamika 

kependudukan, meliputi, ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta 

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, 

migrasi, dan penuaan (Wikipedia, 2009). Demografi wanita pekerja seks 



Resosialisasi Argorejo merupakan gambaran umum mengenai perkembangan 

jumlah wanita pekerja seks yang terdaftar resmi di Resosialisasi Argorejo. 

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Wanita Pekerja Seks Resosialisasi 

Argorejo 

Tahun Jumlah WPS Jumlah Pengasuh 

1966 120 orang 30 orang 

1967 210 orang 35 orang 

2003 350 orang 50 orang 

2005 450 orang 65 orang 

2012 600 orang 85 orang 

2013 635 orang 90 orang 

 (Sumber: data primer peneliti, 2013) 

 Setelah diresmikan pada tahun 1966 jumlah WPS yang terdaftar di 

Resosialisasi Argorejo  berjumlah 120 WPS dan 30 orang germo/mucikari. 

Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun, kemudian tahun 1967 

jumlah ini bertambah menjadi 210 WPS dan 35 germo/mucikari. Peningkatan 

yang pesat hampir 100 persen ini menurut analisis peneliti dikarenakan trjadinya 

krisi ekonomi dan susahnya lapangan pekerjaan. Himpitan ekonomi dan susahnya 

lapangan pekerjaan membuat para wanita mencari jalan pintas dengan bekerja 

sebagai wanita pekerja seks. Rendahnya pendidikan dan kuarangnya daya saing 

dalam mencari pekerjaan inilah membuat wanita pekerja seks menjadi pekerjaan 

yang dipilih. Tidak hanya sekedar mencari uang saja, tetapi di Resosialisasi 

Argorejo juga ada pembinaan dan perlindungan bagi WPS. Sehingga membuat 

para WPS dari lokalisasi lain pindah ke Reosialisasi Argorejo sehingga jumlahnya 

terus mengalami peningkatan. Kemudian tahun berikutnya perkembangannya 



tidak terlalu pesat, tetapi hanya meningkat sedikit dengan rata-rata sekitar 50 

orang per tahun yaitu Tahun 2003 berjumlah 350 WPS dan  Tahun 2005 

berjumlah 450 WPS, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 600 WPS dan 

yang terakhir pada tahun 2013 tercatat 635  WPS. Peningkatan yang terjadi pada 

tahun 2012 ke tahun 2013 tidak begitu besar, menurut analisis peneliti hal ini 

disebabkan karena banyaknya informasi yang tersebar dan bisa diakses oleh 

masyarakat akan adanya lapangan pekerjaan, sehingga banyak yang mendapatkan 

pekerjaan layak. Untuk lebih memudahkan melihat perkembangan jumlah WPS 

dan pengasuh di Resosialisasi Argorejo dapat dilihat dalam grafik dibawah ini: 

Grafik 4.1 Perkembangan Jumlah WPS dan Pengasuh di Resosialisasi 

Argorejo 

 

(Sumber: data Primer peneliti, 2013) 
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 Dari informasi yang peneliti dapatkan WPS  berasal dari daerah 

Kabupaten Kendal, Wonosobo, Grobogan, Jepara, Pekalongan, Yogyakarta, 

Cirebon, Magelang dan Klaten. Mereka biasanya menggerombol sesuai dengan 

daerah masing-masing dan saling bergotong-royong karena merasa senasib dan 

sepenanggungan. Usia minimal yang diperbolehkan bekerja sebagai WPS di 

Resosialisasi  adalah 18 tahun dan usia maksimal tidak dibatasi.  

4.3 Kegiatan Wanita Pekerja Seks 

Kegiatan untuk para WPS telah diatur dan harus dipatuhi oleh semua WPS 

di Resosialisasi Argorejo. Kegiatan tersebut terjadwal dan rutin dilakukan setiap 

hari. Kegiatan tersebut berlangsung dari Senin sampai Sabtu pukul 10.00 sampai 

12.00 WI dengan jadwal sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 Jadwal Kegiatan WPS 

Hari Pukul (WIB) Kegiatan Keterangan 

Senin 10.00 – 12.00  Pembinaan Gang 1 dan Gang II 

Selasa 10.00 – 12.00 Pembinaan Anak Kost di luar Resosialisasi  

Rabu 10.00 – 12.00 Pembinaan Gang III dan Gang IV 

Kamis 10.00 – 12.00 Pembinaan Gang V dan Gang VI 

Jumat 07.00 – 09.00 Senam Pagi Gang I, Gang II, dan Gang III 

Sabtu 07.00 – 09.00 Senam Pagi Gang IV, Gang V, dan Gang VI 

(Sumber: Data Primer Peneliti, 2013) 

Semua WPS harus mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh 

Resosialisasi Argorejo.  Apabila ada yang tidak mematuhi maka akan dikenakan 

sanksi. Kegiatan pembinaan meliputi tiga aspek yaitu:  



a. Program Pengentasan: program ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk pengentasan WPS. Program ini merupakan program untuk membina 

WPS agar bisa mandiri setelah tidak bekerja lagi sebagai WPS. Biasanya 

kegiatannya berupa pelatihan ketrampilan seperti, menjahit, memasak, 

salon, merajut, menyulam dan ketrampilan lainnya.  

b.  Program kesehatan adalah program untuk para WPS, biasanya dilakukan 

dengan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan IMS secara rutin setiap 2 

minggu sekali dan pemerikasaan HIV AIDS setiap tiga bulan sekali. 

Pihak-pihak yang terkait seperti Griya ASA, Puskesmas dan dokter yang 

membuka klinik di Resosialisasi Argorejo.  

c. Program keamanan. Program keamanan dibagi menjadi dua, yaitu 

keamanan fisik dan keamanan finansial. Keamanan fisik adalah kemanan 

yang melindungi secara fisik, bekerjasama dengan pihak kepolisian. Dari 

pihak kepolisian berjaga di sekitar resosialisasi untuk menjaga keamanan 

situasi di sana. Keamanan finansial adalah keamanan untuk menjaga 

finansial, bekerjasama dengan bank dan pihak-pihat terkait. Pihak bank 

menjadi keamanan financial para WPS dengan cara memberikan fasilitas 

tabungan kepada para WPS.  

Selain kegiatan wajib tersebut, mereka juga memiliki jadual untuk para 

pelanggan, biasanya mereka mulai menunggu pelanggan pukul 17.00 WIB dengan 

duduk-duduk di depan wisma dan berdandan serta berpakaian terbuka bagian 

leher, bahu, dan berbelahan dada rendah (u can see)dan celana pendek yang 

memperlihatkan kaki dan paha (hot pen) . Kegiatan malam hanya dibatasi sampai 



pukul 01.00 WIB dan apabila ada tamu yang lebih dari waktu yang ditentukan, 

maka  harus lapor kepada pengasuh dan tamu juga boleh menginap, tetapi harus 

lapor dulu.   

4.4 Struktur Organisasi Resosialisasi Argorejo 

Bagan. 4.1 Struktur Organisasi Resosialisasi Argorejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Sekunder dari Arsip Resosialisasi Argorejo, 2013) 

4.5 Susunan Nama Keanggotaan dan Jabatan Resosialisasi Argorejo 

 Ketua      : Suwandi Eko Putranto 

Wakil Ketua I     : M. Taufik  

 Anggota    : Sunarto, Sutrisno, Trimulyo 

KETUA 

WAKIL 

KETUA I 

WAKIL 

KETUA II 

WAKIL 

KETUA III 

SEKRETARIS BENDAHARA 

SIE.PEMBINAAN 

DAN MOTIVASI 

SIE.KEAMANAN SIE 

KESEHATAN 

DAN 

OLAHRAGA 

SIE HUMAS SIE 

PEMBANTU 

UMUM 



Wakil Ketua II   : Suharno 

 Anggota   : Slamet Harsono, 

   M. Foundi, Mustopo 

 Wakil Ketua III   : Slamet Suwandi 

 Anggota   : Sukrun, Iswanto, Prihananto, SE 

 Sekretaris    : Slamet Harsono 

 Bendahara    : Prihananto, SE 

Seksi Keamanan   : Trimulyo, Sukrun, Sutrisno  

Seksi Pembinaan  dan Motivasi : Anik Veronika  

Seksi Kesehatan  dan Olahraga : Jumirah 

 Seksi Humas    : Sunarto,  M.Foundji 

 Seksi Pembantu  Umum  : Mustopo 

 Anggota   : Giyantoro 

 Lembaga Pendamping   : LSM Griya ASA, 

  LSM Graha Mitra 

Klinik IMS/VCT   : Puskesmas Lebdosari, Griya ASA 

4.6 Unsur-unsur dalam Resosialisasi Argorejo  

Bagan. 4.2 Unsur-unsur Resosialisasi Argorejo 

 

 

 

 

(Sumber: Data Primer Peneliti, 2013) 
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1) Pengurus 

 Pengurus  adalah dewan pengurus yang telah terbentuk dalam 

struktur organisasi resosialisasi Argorejo yang dipilih secara 

periodik oleh masyarakat di wilayah Resosialisasi secara 

demokrasi. Pengurus bertugas menjadi pengatur, membuat 

kegiatan, menetapkan peraturan, dan bertanggung jawab atas 

semua kegiatan dalam Resosialisasi  Argorejo. 

2) Pengasuh 

Pengasuh merupakan bapak atau ibu asuh para WPS yang biasa 

di panggil mami atau papi. Pengasuh harus punya wisma 

dengan sertifikat tanah secara hukum dan tinggal di wilayah 

resosialisasi dan membawahi beberapa anak asuh yang disebut 

WPS.  

3) Anak Asuh 

Anak asuh adalah para WPS, kasir dan operator. Untuk kasir 

dan operator ini biasaya adalah laki-laki. WPS harus menaati 

semua peraturan yang berlaku di Resosialisasi Argorejo, 

apabila ada yang tidak mematuhi peraturan, maka akan 

dikeluarkan dari Resosialisasi.  

 

 

 

 



4.7 Sumber Informasi di Resosialisasi Argorejo 

Resosialisasi Argorejo telah berusaha menyediakan sumber informasi 

kepada para WPS. Sumber informasi tersebut biasanya berupa penyuluhan yang 

bekerjasama dengan berbagai pihak melalui berbagai kegiatan yang telah 

dilakukan. Penyuluhan-penyuluhan tersebut telah banyak memberikan informasi 

kepada para WPS. Biasanya mereka juga membagikan brosur berisi tentang 

informasi menabung di bank dari pihak bank yang memberikan pembinaan di 

sana, leaflet berisi tentang pentingnya menggunakan kondom saat berhubungan 

seksual, tentang bahaya penyakain seks menular dan cara pencegahannya, 

biasanya diberikan oleh dinas kesehatan. , booklet berisi tentang informasi 

kesehatan dan penyakit penyakit didapatkan dari Dinas Kesehatan, modul-modul, 

dan berbagai bahan pustaka untuk mendukung program pembinaan. Sumber 

informasi yang sudah ada adalah adanya Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Jawa Tengah yang beroperasi di daerah Resosialisasi Argorejo 

secara rutin.  

4.8  Perpustakaan Keliling Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Tengah 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

0103/0/1981 memutuskan bahwa “Perpustakaan Keliling merupakan usaha untuk 

peningkatan perluasan pelayanan Perpustakaan Daerah/Perpustakaan Umum Dati 

II”. Dalam hal ini Perpustakaan dan Arsip daerah Jawa Tengah mengadakan 

perpustakaan keliling yang melayani kebutuhan informasi yang menjangkau 

masyarakat kota Semarang. Perpustakaan Keliling merupakan sumber informasi, 



sarana pendidikan nonformal, dan penyebar informasi kepada lapisan masyarakat 

untuk meningkatkan kemajuan masyarakat.  

Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Tengah 

memiliki 4 mobil untuk operasional perpustakaan Keliling. Salah satu mobil 

operasional tersebut menjangkau daerah lokalisasi salah satunya adalah 

Resosialisasi Argorejo Semarang.  Mobil yang digunakan untuk operasional di 

daerah Resosialisasi Argorejo adalah mobil kijang. Mobil kijang ini dilengkapi 

dengan rak buku untuk koleksi bahan pustaka, Audio Visual untuk multimedia, 

kursi lipat dan meja lipat. Layanan yang dilakukan adalah setiap  Senin pukul 

10.00 WIB  s.d.  pukul 11.00 WIB tepatnya di Gang I. Koleksi yang disediakan 

oleh perpustakaan keliling terdiri dari berbagai bidang ilmu, seperti: kesehatan, 

umum, fiksi, psikologi, ilmu terapan, sosial budaya dan ketrampilan. Jumlah 

koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan keliling adalah sekitar 6000 eksemplar.  

WPS bebas meminjam dengan batas maksimal adalah 2 buku per-pinjam. WPS 

yang meminjam menuliskan data diri di buku peminjaman dan dicatat oleh 

petugas perpustakaan.  

 

 


