
 

 

ABSTRAK 

 

Mamat Rahmat : Gambaran Proses Pencarian Makna Hidup pada Pekerja Seks Komersial 

(Studi Kasus pada Satu Orang Pekerja Seks Komersial di Stasiun Hall Bandung) 

 

Pekerja seks komersial adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan 

tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. 

Didalam kenyataannya masyarakat menilai PSK sebagai orang yang tidak bermoral karena 

melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku 

dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk 

(stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Namun disisi lain ternyata 

terdapat PSK yang memiliki perilaku prososial yang tinggi, sehingga menimbulkan berbagai 

pertanyaan apa motif utama dari yang dilakukannya terutama apa yang menjadi makna 

hidupnya selama ini. 

 

Makna hidup adalah hal-hal khusus yang dirasakan penting dan diyakini sebagai sesuatu yang 

benar serta layak dijadikan sebagai tujuan hidup yang harus diraih. Frankl mengartikan makna 

hidup sebagai kesadaran akan adanya satu kesempatan atau kemungkinan yang 

dilatarbelakangi oleh realitas atau menyadari apa yang bisa dilakukan pada situasi tertentu. 
Makna hidup itu sifatnya unik dan personal, sehingga tidak dapat diberikan oleh siapapun 

melainkan harus ditemukan sendiri 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif  

yang bersifat studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran makna hidup pada pekerja 

seks komersial. Subjek penelitian berjumlah satu orang yang merupakan orang yang berprofesi 

sebagai pekerja seks komersial dan sering mangkal di depan stasiun hall bandung. 

 

Hasil penelitian menujukan bahwa subjek belum mencapai makna hidupnya. Namun subjek 

memiliki keinginan-keinginan untuk membahagiakan orang tuanya, memiliki pasangan, dan 

mempunyai anak. Namun pada kenyataannya subjek terjun ke dalam dunia prostitusi untuk 

menghindari kesedihan dan menutupi penderitaan yang dialaminya. Sehingga 

ketidaknyamanan yang dirasakan merupakan manifestasi dari rasa bosan, deperesi, 

penghayatan tanpa makna dan mengindikasikan pada kekosongan makna hidup jika subjek 

terus bertahan dengan keadaan yang sama seperti saat ini.  
 


