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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia hiburan musik di Indonesia saat ini menawarkan berbagai jenis 

hiburan, mulai dari studio musik, klub malam, panggung dangdut hingga yang 

terbaru dan terpopuler yaitu karaoke. Penikmat musik terlibat dalam memainkan 

musik dengan bernyanyi bersama dan ditemani oleh seorang wanita yang biasa 

disebut sebagai pemandu karaoke (Irmawati, 2014).  Menyediakan fasilitas untuk 

gadis pendamping atau pemandu karaoke telah menjadi praktik prostitusi 

tersembunyi. Meski hiburan ini hanya menyanyi, namun banyak pengunjung yang 

menikmatinya, terutama para pria yang ingin memuaskan nafsunya. Seseorang 

dapat menyewa mereka melalui mami (istilah penyedia layanan lady escort) atau 

server karaoke (Efendi, 2019) 

Seorang lady escort harus berpikir keras untuk bertahan dari berbagai jenis 

masalah, seperti ekonomi dan sosial. Cara mereka melakukannya untuk bertahan 

dari tekanan ekonomi dan sosial, salah satunya menjaga kesehatan tubuh, 

berpenampilan menarik di tempat kerja agar tidak tersaingi oleh lady escort dan 

wanita lainnya serta menjaga komunikasi dengan pengunjung untuk tetap menjadi 

pelanggan dan memakai pakaian yang seksi untuk menarik pengunjung. (Angin, 

2020) Mereka harus bekerja dengan pakaian glamor (baju seksi dan riasan 

maksimal) untuk menarik pengunjung pria. Banyak orang beranggapan bahwa 

bekerja sebagai lady escort merupakan sesuatu yang menyimpang dari norma 
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sosial dan agama. Orang juga beranggapan bahwa lady escort adalah wanita yang 

nakal karena bekerja malam hari dan berkumpul dengan laki-laki hidung belang.  

(Suherli, 2014).  

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa jurnal dan artikel yang 

menunjukkan bahwa banyak masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap 

dunia hiburan malam karena identik dengan “drugs”, minuman alkohol, sex bebas 

dan kekerasan (Hughes et al., 2007; Norton-Hawk, 2015). Selain itu, masyarakat 

juga beranggapan bahwa pekerjaan lady escort sama seperti pelacur (Mubarak, 

2014). Anggapan negatif tersebut akan membentuk persepsi negatif masyarakat 

dan akan tetap melekat pada seorang lady escort meskipun sudah berhenti dari 

pekerjaannya (Hairul, 2018). 

Akibat penolakan dan sikap negatif masyarakat serta label yang diberikan 

kepada lady escort, mereka semakin menarik diri dan mengalami berbagai 

kendala dalam penyesuaian sosial dan pengembangan diri. Sikap sosial seperti itu 

dapat menyebabkan masalah psikologis pada mereka. (Koentjoro, 1996). 

Meskipun disadari, mereka tetap tidak dapat menghentikan pekerjaannya demi 

kelangsungan hidupnya. Di satu sisi rasa bersalah tersebut terus menghantui, 

sementara di sisi lain mereka harus memikirkan kelangsungan hidupnya. (Chaidir 

& Tuapattinaja, 2018) 

Fenomena yang dialami lady escort ini menggambarkan bagaimana lady 

escort hidup di bawah banyak tekananyang diterimanya dari lingkungan sekitar, 

baik keluarga maupun masyarakat, dan harus menerima berbagai macam 

stereotipe negatif yang ditujukan kepadanya. Lady escort juga mempunyai 
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kebutuhan dan keinginan dasar seperti orang pada umumnya yaitu manusia ingin 

hidup bahagia sehingga segala sesuatu yang dilakukan pada akhirnya hanya untuk 

membahagiakan hidupnya. (Kartono, 2005). 

Citra negatif yang ditujukan kepada pekerja seks komersial juga memiliki 

efek tidak langsung pada kondisi mental mereka. Kehidupan lady escort tidak bisa 

lepas dari diskriminasi yang mereka hadapi setiap hari. Mereka juga merupakan 

pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat didiskriminasi 

dan memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum 

serta berhak atas perlindungan untuk menjamin hak-haknya. (Hairul, 2018). 

Pada kehidupan individu, diperlukan makna hidup untuk menentukan arah 

tujuan kehidupan individu. Makna hidup dapat diartikan sebagai tujuan hidup atau 

tujuan yang ingin dicapai pada diri individu. Kebermaknaan hidup adalah 

penemuan isi dunia sekitar yang bermakna intrinsik secara individual. 

Kebermaknaan hidup tidak diciptakan tetapi ditemukan di luar individu. Pencarian 

kebermaknaan hidup yang merupakan motif yang melekat pada diri tiap manusia 

(Sumanto, 2006) 

Kebermaknaan hidup merupakan perasaan subjektif bahwa segala sesuatu 

yang terjadi pada diri subjek mempunyai dasar kokoh dan penuh arti atau dengan 

kata lain subjek merasa bahwa dirinya benar, beres dan tepat Erikson (Cremers, 

1989). Benar, beres dan tepat dalam mengambil tindakan atau keputusan baik 

yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun orang lain akan menimbulkan 

rasa penuh makna. Rasa penuh makna tersebut tercapai ketika subjek merasa telah 

menyesuaikan diri secara memadai dengan tata nilai yang menjadi kerangka 
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orientasi hidupnya (Koeswara, 1992). Bastaman (2006) mengatakan bahwa orang 

yang menghayati hidupnya bermakna menunjukkan kehidupan yang penuh gairah 

dan optimis, terarah, dan bertujuan, mampu beradaptasi, luwes dalam bergaul 

dengan tetap menjaga identitas diri dan apabila dihadapkan pada suatu 

penderitaan ia akan tabah dan menyadari bahwa ada hikmah di balik penderitaan 

(Bastaman, 2006). 

Menurut Safitri (2016), semua orang juga menginginkan diberi kesempatan 

yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup sehingga menjadikan mereka 

secara sadar maupun tidak sadar menemukan makna hidup bagi dirinya. Proses 

penemuan makna hidup adalah suatu perjalanan yang tidak mudah bagi siapapun. 

Steger, et al. (2008) menjelaskan bahwa pencarian makna hidup merupakan 

kekuatan motivasi yang utama pada manusia. Pencarian makna hidup seharusnya 

bersifat alamiah, menjadi bagian yang sehat dari kehidupan. Pencarian ini 

menghimbau orang-orang untuk senantiasa mencari kesempatan-kesempatan dan 

tantangan-tantangan dalam hidup serta membangkitkan hasrat mereka untuk 

mengerti dan mengatur pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup. 

Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pertama 

dengan Informan berinisial A berumur 16 Tahun. A merasa nyaman dengan 

kehidupan yang dijalaninya saat ini meskipun sadar berada di jalan yang salah, 

namun A tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah, justru A dapat 

merasakan makna hidup dengan kebebasan dengan profesinya saat ini, meskipun 

begitu A masih tetap menjalankan kewajibannya untuk bersekolah karena A 

masih berstatus pelajar. karena selain menginginkan kebebasan, tujuan utama A 
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berprofesi menjadi lady escort agar mencukupi kebutuhan dirinya serta membantu 

ekonomi keluarganya.  

Informan ke 2 berinisial F berumur 22 tahun berstatus janda memiliki 1 

orang anak berusia 3 Tahun. Sejak remaja F sudah mengenal pergaulan bebas 

karena tidak adanya pengawasan dan batasan dari orang tua, hingga F menikah 

dan kemudian bercerai membuat F tidak dapat memahami makna kehidupan, F 

memilih mengikuti jejak ibunya berprofesi sebagai lady escort untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya dan mencari kebebasan, sedangkan anak F diasuh oleh 

mantan suaminya. Meskipun begitu F berharap kelak anaknya dapat menjadi anak 

yang baik dan berguna tidak seperti dirinya ataupun mantan suaminya. F 

menjalani kehidupannya saat ini dengan legowo. 

Informan ke 3 berinisial D ini juga janda anak 1, D berprofesi sebagai lady 

escort ini sejak duduk di bangku SMK kemudian memutuskan untuk berhenti atau 

putus sekolah. Selain menjadi lady escort dulunya D sering menjadi foto model 

dewasa, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, namun 

setelah itu bercerai, anak D diurus oleh ibu D. setelah bercerai D memutuskan 

untuk menjadi lady escort untuk memenuhi biaya kehidupan dirinya serta 

anaknya. D memilih menjadi lady escort karena merasa mudah dalam 

mendapatkan banyak uang.  

Dari hasil preliminary menyatakan bahwa ketiga subjek penelitian belum 

menemukan makna hidup dalam diri mereka. Makna hidup penting untuk 

menentukan arah dan tujuan hidup mereka. Ketiga subjek mempunyai motivasi 

dan keinginan yang sama yaitu menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri 



6 

 

 

maupun keluarga, dimana dalam hal ini berguna membantu kondisi ekonomi. Hal 

ini sejalan dengan salah satu aspek kebermaknaan hidup menurut Bastaman 

(2007) yaitu kehendak hidup bermakna yang merupakan keinginan manusia untuk 

menjadi orang yang berguna dan berharga bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan 

sekitarnya yang mampu memotivasi manusia untuk bekerja, berkarya dan 

melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya agar hidupnya berharga dan dihayati 

secara bermakna, hingga akhirnya akan menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan 

dalam menjalani kehidupan.   

Setiap manusia menyimpan keinginan agar hidupnya bisa bahagia dan 

terkabulnya tujuan hidupnya, begitupula yang terjadi pada lady escort. Mereka 

secara sadar ataupun tak sadar jelas tentu memiliki suatu keinginan, keyakinan 

maupun harapan akan adanya hal yang penting untuk didapatkan dan harus 

dipenuhi kehidupannya agar kehidupan mereka bahagia layaknya manusia yang 

seutuhnya. Bastaman (2007), makna hidup bisa dijumpai oleh seseorang dalam 

keadaan yang menyenangkan ataupun dalam keaaadan yang dianggap 

menyakitkan atau menderita. Kemauan seseorang untuk memiliki makna hidup 

ialah karena adanya nilai positif yang terdapat didalamnya, inilah yang 

menjadikan seseorang mau mengerjakan dan melaksanakan berbagai aksi nyata 

yanglebih terarah, sistematis, memiliki konsep dan mempunyai tujuan hidup yang 

terlihat lebih jelas serta cerah. Seseorang yang dapat dan mampu untuk menjiwai 

makna hidupnya menunjukkan kehidupan yang telah dia jalani dengan penuh 

semangat, optimisme serta memiliki tujuan hidup yang jelas. (Lailil, 2018) 



7 

 

 

Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang 

mudah bagi lady escort, kesalahan dalam memilih jalan hidup dapat menyebabkan 

seseorang mengalami gangguan atau perubahan psikologis yang menyebabkan 

perubahan makna hidup (Rochmawati, 2018). Ketidakberhasilan menemukan dan 

memenuhi makna hidup biasanya menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna, 

hampa, merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti dan bosan. 

Kebosanan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat 

seseorang (Sholeh, 2016). Dalam proses penemuan makna hidup, dituntut adanya 

keaktifan dan tanggung jawab mantan PSK untuk memenuhinya. Makna hidup 

yang dicari tidak hanya ditemukan dalam keadaan yang menyenangkan, namun 

juga dapat ditemukan pada saat mengalami penderitaan hidup. (Rochmawati, 

2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodoningsih (2020) tentang makna hidup 

pekerja seks komersial menunjukkan hasil penelitian bahwa partisipan 

menunjukkan respon berbeda dalam proses menemukan makna hidup, realisasi 

makna hidup, evaluasi pencapaian makna hidup. Makna hidup yang terbentuk 

setiap individu sangat berbeda karena adanya pengaruh faktor latar belakang 

kehidupan, kondisi ekonomi, cara menghadapi masalah serta cara mereka mampu 

bangkit dari keterpurukkan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi makna 

hidupnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2012) tentang Kebermaknaan Hidup 

Pada Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Balai Rehabilitasi Sosial mendapatkan 

hasil bahwa kebermaknaan hidup pada PSK di balai rehabilitasi sosial mencakup 
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tiga aspek yaitu kebebasan berkehendak, kehendak hidup bermakna, dan makna 

hidup. Sehingga PSK akan telah mampu menghayati kehidupannya menurut sudut 

pandangnya sendiri setelah mengikuti rehabilitasi, memiliki tujuan hidup atau 

cita-cita yang lebih baik setelah keluar dari BAREHSOS, adanya perasaan senang 

setelah apa yang dialami selama berada di BAREHSOS, optimis dalam menjalani 

kehidupan saat ini, rajin ibadah, bertanggung jawab pada diri sendiri dan 

lingkungan sekitar BAREHSOS dan berpikir positif untuk menjalani kegiatan 

yang lebih terarah. Sedangkan tujuan PSK setelah menjalani rehabilitasi di balai 

rehabilitasi sosial yaitu menjalani pekerjaannya tidak lagi sebagai PSK dan 

menjalani kegiatan yang lebih bermakna berbekal ketrampilan yang telah 

dipelajari di balai rehabilitasi sosial. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lailil (2021) tentang kebermaknaan 

hidup mantan pekerja seks komersial menunjukkan hasil bahwa melalui nilai 

bersikap, kedua informan mengambil keputusan untuk bekerja di dunia malam, 

diskotik, atau prostitusi dengan penyebab broken homedalam keluarga, 

kekurangan perekonomian, tidak mendapat perhatian dari orang tua; nilai 

penghayatan, kedua informan memeroleh perubahan lebih baik dan berhenti dari 

Pekerja Seks Komersial ketika sudah menikah memiliki suami yang menerima 

kekurangan informan sebagai mantan Pekerja Seks Komersial dan memiliki anak 

yang harus dididik, dijaga dan dibahagiakan; nilai kreatif, kedua informan 

memilih bekerja secara halalwalau penghasilan sedikit untuk menambah 

perekonomian rumah tangga, membahagiakan anak dengan memberi pendidikan 
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terbaik supaya tidak mengulangi kesalahan dari informan, berupaya tidak 

mengecewakan suaminya. 

Penelitian oleh Zulfa (2016) tentang Proses Kebermaknaan Hidup Pada 

Wanita Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Semarang memberikan hasil bahwa a 

ketiga subjek memiliki pengalaman yang beragam dalam proses pencapaian 

kebermaknaan hidupnya. Subjek pertama hampir mencapai kebermaknaan 

hidupnya, namun belum sempurna karena belum berhenti dari PSK seperti yang 

diharapkannya. Subjek kedua belum menghayati kehidupan bermakna, karena 

subjek belum memiliki harapan yang jelas dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Subjek ketiga saat ini sudah mencapai kebermaknaan dalam hidupnya, 

subjek dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. 

Oleh karena itu, penelitian yang bersifat mendalam tentang kebermaknaan 

hidup seorang lady escort sangat penting untuk bisa memperkaya teori dan 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Melihat latar belakang diatas dari segi 

permasalahan kehidupan sosial lady escort yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Kebermaknaan Hidup Seorang Lady escort”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam mengenai 

aspek-aspek kebermaknaan hidup pada lady escort. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis bagi ilmu psikologi positif. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, memperkaya 

wawasan dan pengetahuan tentang kebermaknaan hidup lady escort.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan subjek lebih memahami 

pentingnya makna hidup dalam kehidupan subjek yang harus dipenuhi dan 

menjadi acuan dalam hidup menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.  

b. Peneliti lain  

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi penelitian 

mengenai kebermaknaan hidup lady escort  


