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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini orang–orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

semakin bervariasi. Berbagai macam pekerjaan dilakukan agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan gaya hidupnya. Semua orang pasti mendambakan pekerjaan yang 

mapan dengan gaji yang besar agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Pada  saat 

ini untuk mendapatkan pekerjaan yang didambakan semakin sulit, sehingga tidak 

sedikit orang yang terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai keinginannya, 

pekerjaan itu dilakukan agar semua kebutuhannya terpenuhi. Tuntutan keadaan 

yang semakin mendesak mengakibatkan tidak sedikit orang yang rela bekerja 

sebagai penjaja cinta. Penjaja cinta dalam budaya Indonesia lebih dikenal dengan 

sebutan pekerja seks komersial. 

Pekerja seks komersial rela menjual tubuhnya untuk memenuhi nafsu para 

pelanggan demi mendapatkan imbalan berupa uang. Seperti yang dikemukakan 

Koentjoro (2004) dan Jalaludin (2005) pekerja seks komersial adalah seseorang 

yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di 

Indonesia jumlah para pekerja seks komersial semakin hari semakin meningkat. 

Jumlah pekerja seks komersial di Indonesia saat ini mencapai 56.000 orang, 

tersebar di 164 lokalisasi seluruh Indonesia (Ramadhani, 2015). Penyebaran 

pekerja seks komersial tidak hanya ada di lokalisasi saja tetapi tidak sedikit 

pekerja komersial yang menjajakan dirinya di luar lokalisasi seperti di tempat 
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karaoke, hotel dan berbagai macam tempat lainya. Cara yang digunakan untuk 

menjajakan diripun bermacam-macam mulai dari turun langsung ke pinggiran 

jalan hingga melalui media social. 

Pekerja seks komersial tentunya banyak ditentang oleh masyarakat. 

Berbagai agama juga melarang pekerjaan semacam ini. Untuk menjadi seorang 

pekerja seks komersial, merupakan pilihan yang sulit karena mulai dari reaksi 

sosial, adat istiadat dan norma-norma sosial cukup menentang adanya praktik 

pelacuran (Kartono, 2003). Pekerja seks komersial bukan merupakan hal yang 

baru ditengah masyarakat, karena pekerja seks komersial sudah lama ada di 

tengah masyarakat. Bekerja sebagai pekerja seks komerisal memiliki resiko yang 

besar, bukan hanya bagi pekerjanya saja namun juga bagi penikmatnya. Namun 

pekerja seks komersial tetap melakukan pekerjaan tersebut dengan berbagai 

alasan. 

Purwanto (dalam Miskawi, 2009) salah satu alasan yang melatarbelakangi 

kaum wanita bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah masalah ekonomi 

keluarga. Menurut Weisberg (dalam Roem, 2014) Motif ekonomi ini yang 

kemudian secara sadar menjadi faktor yang memotivasi seorang untuk berprofesi 

menjadi pekerja seks komersial yang dapat menghasilkan uang. Hal ini juga 

sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada subjek yang 

berinisial D (24) mengatakan “… alasan saya mau bekerja seperti ini karena 

faktor ekonomi mas… “ kemudian dari hasil wawancara lain yang dilakukan 

peneliti pada subjek berinisial S (24) mengatakan “… saya memiliki pekerjaan 

sampingan karena uang dari pekerjaan pokok saya tidak cukup…”. Menjadi 
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pekerja seks komersial tidak hanya beralasan karena desakan ekonomi namun ada  

pula alasan yang lainnya. Fadillah (2015) menyatakan beberapa orang memilih 

menjadi pekerja seks komersial hanya untuk mencari sensasi. Bahkan saat ini para 

pekerja seks komersial tidak sedikit yang melibatkan orang – orang terdekat 

dalam melakukan pekerjaanya. Ada seorang suami yang merelakan istrinya 

menjadi seorang pekerja seks komersial dan bersedia memfasilitasi istrinya ketika 

bekerja (Ningrum, 2015). Ada juga beberapa pekerja seks komersial yang 

mendapat kekasih di area lokalisasi, dan sepasang kekasih ini sama-sama tahu 

pekerjaan yang dilakukan pasangannya (Pratomo, 2014)  

Dari fenomena tersebut sang suami tega membiarkan istrinya menjadi 

pekerja seks komersial dan menggadaikan cinta suci pernikahannya kepada orang 

lain demi uang. Kemudian disisi lain terdapat pekerja seks komersial yang 

mendapatkan kekasih di lokalisasi, dan sang kekasih juga mengetahui pekerjaan 

sang wanita tapi tetap saling mencintai. Cinta merupakan suatu perasaan emosi 

yang ditunjukkan melalui berbagai cara kepada orang yang dicintainya.  Hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada subjek yang berinisial D (24) 

mengatakan “…cinta itu pas saya merasa nyaman dan dia mau nerima aku apa 

adanya… “ kemudian dari hasil wawancara lain yang dilakukan peneliti pada 

subjek berinisial S (24) mengatakan “…cinta itu perhatian, nerima kita apa 

adanya, pengertian dengan kita…”. 

Cinta memiliki beberapa jenis, Sternberg (1986) membagi jenis – jenis 

cinta menjadi beberapa yaitu tanpa cinta, persahabatan, cinta tergila-gila, cinta 

hampa, cinta romantic cinta sejawat, cinta buta, dan cinta sempurna. Sternberg 
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(1986) tertarik untuk mempelajari tentang cinta khususnya hubungan cinta pada 

pasangan heteroseksual. Menurut hasil penelitiannya, terdapat perbedaan antara 

pria dan wanita tentang siapa yang disukai dan dicintai, rata-rata pria lebih 

mencintai kekasihnya baru kemudian teman baik dari jenis kelamin yang sama, 

kemudian ayah, ibu dan yang terakhir adalah saudara kandung yang seumur. 

Menurut Sailor (2013) Cinta romantic adalah spiritual-emosional-seksual yang 

penuh gairah antara seorang pria dan seorang wanita yang mencerminkan 

menjunjung tinggi nilai orang masing-masing. Oleh karena itu, kepribadian adalah 

penentu yang menyebabkan sesorang jatuh cinta dari daya tarik fisiknya (Davis, 

2010). Menurut Etim (2013) cinta bukan hanya sebuah konsep tetapi sebuah 

fenomena, kegiatan yang diwujudkan dalam berbagai cara dan dimensi. 

Dalam cinta ada komponen – komponen yang menyusunnya. Sternberg 

(dalam Indriastuti & Nawangsari, 2014) menyatakan dalam teorinya tentang 

segitiga cinta, cinta itu terdiri dari tiga komponen utama yaitu intimacy, passion, 

dan commitment. Ketiga komponen itu saling berkaitan satu dengan lainya. 

Kemudian dari semua jenis hubungan cinta, baik terhadap orang tua, kekasih, 

saudara kandung, maupun teman baik, ditemukan elemen yang sama, yaitu 

komunikasi interpersonal, sharing dan dukungan. Elemen-elemen tersebut 

merupakan ”jantung” dari hubungan cinta yang bisa berupa saling memberi 

perhatian, ide atau informasi. Sternberg (dalam Indriastuti & Nawangsari, 2014) 

menyimpulkan bahwa ketika seseorang merasakan cinta, maka seseorang akan 

mengalami sekumpulan perasaan, hasrat dan pikiran yang semuanya itu akan 

membuatnya menarik kesimpulan bahwa dia mencintai seseorang. Dapat ditarik 
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garis besar bahwa orang yang sedang merasakan cinta akan saling memberikan 

dorongan, kenyamanan, dan dukungan kepada orang yang dicintainya. Dari 

penelitian yang dilakukan Sprecher (2014) menunjukan bahwa cinta tidak hanya 

untuk hubungan yang masih utuh, tetapi juga dapat memainkan peran penting 

dalam proses pembubaran suatu hubungan. Ada pekerja seks komersial yang 

sudah memiliki kekasih bahkan suami. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Elliott (2016) bahwa ada beberapa pasangan yang mengambil kesempatan 

dalam menjalani hubungan cinta bersama pasangannya. 

Sebagian dari kekasih atau suami para pekerja seks komersial mengetahui 

apa pekerjaan pasangannya, alasan para lelaki mau menerima pekerjaan kekasih 

atau istrinya sebagai pekerja seks komersial karena terlanjur merasa nyaman dan 

tidak ingin mencari penggantinya (Pratomo, 2014). Meskipun sang istri bekerja 

sebagai pekerja seks komersial dan dinilai buruk orang lain namun sang suami 

tetap mencintai istrinya (Kresna, 2015). Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah “apa makna cinta bagi pekerja seks komersial ?”. 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

tentang “makna cinta bagi pekerja seks komersial”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dan mendeskripsikan 

makna cinta bagi pekerja seks komersial. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya : 

1. Manfaat teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kashanah keilmuan khususnya 

dalam bidang psikologi social. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan referensi yang memberikan informasi, khususnya bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran kepada msyarakat tentang 

bagaimana seorang pekerja seks komersial mengartikan cinta yang dimilikinya. 

b. Bagi ilmu pengetahuan  

Penelitian ini diharap dapat memberi tambahan wawasan baru bagi ilmu 

psikologi social khususnya mengenai makna pekerja seks komersial terhadap arti 

cinta.  




