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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran makna hidup pada perempuan usia dewasa awal 
mantan Wanita Tuna Susila (WTS) binaan yayasan Gerakan Melukis Harapan (GMH). Penelitian 
dilakukan secara kualitatif dengan metode studi kasus di area lokalisasi Dolly, Surabaya. Peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data dari catatan lapangan dan wawancara. Catatan lapangan yang 
ada merupakan hasil observasi dari penulis yang menjadi pendamping program pembinaan subyek dari 
tahun 2014 hingga 2017. Wawancara dilakukan dengan subyek, significant others dari subyek, dan 
pendamping program pembinaan dari yayasan Gerakan Melukis Harapan (GMH)Subyek yang menjadi 
informan merupakan mantan WTS yang telah sukses mencapai tujuan resosialisasi yaitu memperoleh 
mata pencaharian yang baru dan telah meninggalkan kegiatan prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa makna hidup pada masing-masing subyek berbeda-beda dan bersifat personal. Penghayatan 
nilai dan sikap masing-masing subyek yang berbeda menimbulkan insight yang berbeda untuk setiap 
subyek dalam memaknai hidupnya.  

 

Kata kunci: makna hidup, pekerja seks, resosialisasi 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is to describe the meaning of life of the former sex workers in a group of 
resocialization programme in Gerakan Melukis Harapan Foundation. The study aims to discover the 
process and the background factors of the meaning of life of the former sex workers.This is a qualitative 
study with case study method in the area of Dolly, Surabaya. The researcher use observation notes and 
interview for data collection. Field notes being used for the study came from the result of observation 
conducted by the researcher as the guardian and counselor for the former sex worker from 2014 until 
2017. Interviews are held with the subjects, their significant other, and the other guardian and counselor 
from resocialization programme from the foundation. The subjects are chosen from the former sex 
workers who are no longer involved in prostituiton acticity and are active in their new work field. The 
result of the study showed that the meaning of life of each subject are different and personal. Self insight 
are found within their own personal and attitude values. Economy and family factor play big roles in the 
process of finding the meaning of life for every subject.  
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Naskah ini merupakan naskah dengan akses terbuka dibawah ketentuan the Creative 
Common Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), sehingga 
penggunaan, distribusi, reproduksi dalam media apapun atas artikel ini tidak dibatasi, selama 
sumber aslinya disitir dengan baik. 

  

 

P E N D A H U L U A N  
Lokaisasi Dolly resmi ditutup pada tanggal 18 Juni 2014, hal ini mengundang kontroversi antara 

berbagai lapisan masyarakat. Individu yang mengalami hidup sebelum bekerja di industri prostitusi, 
bertahun-tahun hidup di industri prostitusi, dan setelah penutupan prostitusi mengalami dinamika 
yang sangat kompleks. Ketakutan dan kecemasan mengenai nasib perekonomian melanda masyarakat 
yang hidup di area lokalisasi. Gejala-gejala stress dan trauma yang muncul sebagai akibat adalah reaksi 
wajar untuk pengalaman yang tidak biasa. Pengalaman yang tidak biasa tersebut mengguncang dan 
melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup sehari-hari. Secara 
umum, perempuan menjadi PSK disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, lapangan pekerjaan yang 
terbatas, kurangnya keterampilan dan pengetahuan pada perempuan, serta urbanisasi yang dianggap 
sebagai jalan keluar bagi daerah namun kenyataannya tidak bisa diandalkan untuk memperoleh nafkah 
(Koentjoro P. , 2004). (Koentjoro, 1999)mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan mulai 
melakukan praktek prostitusi pada usia dewasa awal, selain karena faktor kecantikan kebanyakan 
perempuan mengenal praktek prostitusi pada usia dewasa awal karena dukungan finansial dari 
orangtua biasanya berhenti pada saat individu telah selesai masa sekolah menengah. Perempuan usia 
dewasa awal diharapkan mulai memiliki peran untuk berkontribusi dalam keadaan finansial keluarga  
(Koentjoro, 1999). 

Kegagalan dalam menemukan makna hidup dalam diri PSK itu sendiri juga mempengaruhi 
keputusan seseorang untuk menjadi PSK sebagaimana diungkapkan oleh (Kartono, 2014) bahwa 
perilaku seksual yang ekstrim yaitu pelacuran adalah salah satu bentuk kompensasi dari kehampaan, 
ketidakmampuan diri untuk menghayati hidup yang bermakna, dan kekosongan yang dirasakan oleh 
individu. (Bastaman H. , 2007) mengatakan bahwa individu yang tidak berhasil menemukan dan 
memenuhi makna hidup biasanya menimbulkan krisis eksistensial dimana individu merasa tidak 
mampu lagi dalam mengatasi masalah-masalah personalnya secara efisien, merasa hampa, tidak 
bersemangat, dan tidak lagi memiliki tujuan hidup. Cara termudah untuk meredakan ketegangan 
tersebut dengan menghanyutkan diri ke dalam arus hiburan yang menyesatkan seperti minum-
minuman keras, judi, dan seks.  Keterlibatan perempuan dalam kegiatan prostitusi mendatangkan 
stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Pengucilan dan merginalisasi kelompok PSK disebabkan 
oleh perilaku mereka yang dinilai immoral, abnormal, berbahaya, tercela, dan harus dihindari (Tomura, 
2009). Stigma yang melekat pada perempuan pekerja seks komersial (PSK) ini menyebabkan 
menurunnya kualitas hidup mereka dan mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan untuk dapat 
menemukan makna hidup. Ketidakberhasilan untuk menemukan makna hidup ini lebih lanjut 
menyebabkan perempuan yang menjadi PSK semakin beresiko terhadap penyalahgunaan obat, 
komplikasi penyakit menular seksual, hingga mengganggu kesehatan jiwanya secara mendalam (Gracia, 
2014). 

Makna hidup berfungsi sebagai pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga 
makna hidup seakan-akan menantang (challenging) dan mengundang (inviting) seseorang untuk 
memenuhinya, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi terarah. Makna hidup bersifat spesifik 
dan unik, makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun, melainkan harus dicari dan ditemukan 
sendiri (Bastaman H. , 2007).  Program resosialisasi untuk mantan pekerja seks komersial (PSK) 
bertujuan untuk mengubah perilaku dari mantan PSK sehingga dapat diterima kembali untuk hidup dan 
bersosialisasi di masyarakat. Perubahan perilaku dan adanya dukungan dari lingkungan sosial 
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merupakan hal yang penting sebagai komponen keberhasilan dalam menemukan makna hidup 
(Bastaman H. , 2007). Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari program resosialisasi 
dan berhentinya seorang pekerja seks komersial (PSK) dari kegiatan prostitusi bermacam-macam dan 
tidak dapat digeneralisasi (Koentjoro P. , 2004)). (Putri, 2014)dari hasil penelitiannya mengenai makna 
hidup mantan PSK di pusat resosialisasi PSK Mulia Jaya Jakarta mengungkapkan bahwa perempuan 
yang pernah bekerja menjadi PSK akan terus melakukan praktik pelacuran selama dirinya tidak dapat 
memaknai hidupnya. (Bastaman H. , 2007) mengungkapkan bahwa ketidakberhasilan seseorang dalam 
menemukan makna hidupnya menyebabkan individu yang hidup masih dalam keragu-raguan dan 
individu yang tidak mengalami pertumbuhan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa makna hidup dan kemampuan 
individu untuk memaknai hidupnya merupakan hal penting yang dapat menentukan keberhasilan 
mereka mengikuti program resosialisasi dan meninggalkan kegiatan prostitusi. Sehingga, penulis ingin 
mendeskripsikan gambaran makna hidup pada perempuan usia dewasa awal mantan pekerja seks 
komersial (PSK) binaan yayasan melukis harapan (GMH). Permasalahan penelitian ini dapat 
dirumuskan dalam grand tour question seperti berikut ini: 

1. Bagaimana gambaran makna hidup pada mantan pekerja seks komersial (PSK) binaan 
yayasan Gerakan Melukis Harapan? 

Kesimpulan dan data yang dapat menjadi jawaban dari grand tour question di atas diperoleh 
dengan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terbentuknya makna hidup pada 
perempuan usia dewasa awal yang merupakan mantan pekerja seks komersial binaan yayasan Gerakan 
Melukis Harapan? 

2 Bagaimanakan proses terbentuknya makna hidup pada perempuan usia dewasa awal yang 
merupakan mantan pekerja seks komersial binaan yayasan Gerakan Melukis Harapan? 

 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti 

membutuhkan penggalian data yang mendalam sehingga tidak dapat dicapai dengan penelitian 
kuantitatif. Unit analisis terkait dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam 
penelitian yang bersangkutan, apa yang mendasari ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian 
dan mencari lebih mendalam mengenai kasus tersebut (Moleong, 2016). Unit analisis juga berkaitan 
dengan bagaimana pertanyaan penelitian didefinisikan secara garis besar  (Moleong, 2016). 
Berdasarkan hal tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah gambaran bagaimana proses 
perjalanan hidup hingga pemaknaan hidup pada perempuan usia dewasa awal mantan pekerja seks 
komersial (PSK) binaan yayasan Gerakan Melukis Harapan. 

Untuk menentukan partisipan pada penelitian ini, terdapat beberapa kriteria yang digunakan 
oleh penulis, antara lain:  

1. Partisipan merupakan wanita dewasa awal  
2. Partisipan merupakan mantan Pekerja seks komersial (PSK) yang tidak lagi melakukan 

pekerjaan tersebut 
3. Partisipan merupakan bagian dari subyek binaan yayasan Gerakan Melukis Harapan. 
4. Partisipan memberikan kesediaannya dalam bentuk pernyataan tertulis yang tertuang 

dalam inform consent dan memberikan informasi yang sesuai selama proses pengambilan 
data.  

Untuk memperkaya dan melengkapi data yang diperoleh, penulis juga menyertakan orang 
terdekat partisipan yang mengetahui kehidupan partisipan secara lebih mendalam dan mendapatkan 
rekomendasi langsung dari partisipan sebagai significant others penelitian ini. Untuk memperoleh 
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gambaran awal, penulis menyertakan pembina dan ketua harian dari yayasan GMH untuk menjadi 
partisipan. 

Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara secara 
mendalam (depth-interview) dan catatan lapangan dari observasi dari pengalaman penulis 
mendampingi langsung program pembinaan mantan Pekerja seks komersial (PSK) di yayasan Gerakan 
Melukis Harapan pada periode waktu Juli 2014 hingga November 2017.  

 
Tabel 1. Pedoman Wawancara 

Lingkup 
Pertanyaan 

Rincian Pertanyaan 

Identitas Subyek 1. Siapa nama anda? 
2. Berapa usia anda 
3. Apakah pendidikan atau pekerjaan yang anda lakukan saat ini? 
4. Dimana tempat tinggal asal anda? 
5. Apakah anda sudah menikah? 
6. Anak ke berapa? Dari berapa bersaudara? 

Pemahaman Diri 
(Self Insight) 

1. Dapatkah anda menjelaskan bagaimana awal mula anda menjadi Pekerja 
seks komersial di area lokalisasi ini? 

2. Dapatkah anda menggambarkan pengalaman anda saat masih bekerja di 
prostitusi? 

3. Bagaimana bayangan atau ekspektasi yang anda punya tentang menjadi 
Pekerja seks komersial saat itu? 

4. Masalah apa yang anda hadapi selama menjadi Pekerja seks komersial? 
Perubahan Sikap 
(Changing 
Attitude) 

1. Apa yang membuat anda memutuskan untuk berhenti menjadi PSK? 
2. Apa saja yang sudah anda lakukan setelah berhenti menjadi PSK? 
3. Apakah bisa diceritakan perubahan apa saja yang anda alami dalam masa 

transisi? 
4. Bagaimana anda menyikapi perubahan yang terjadi saat berhenti menjadi 

PSK dan melakukan pekerjaan lain? 
Keikatan diri 
(Self Commitment) 

1. Bagaimana awalnya anda mengetahui tentang yayasan Gerakan Melukis 
Harapan? 

2. Apa yang membuat anda memutuskan untuk mengikuti program 
pembinaan dari yayasan Gerakan Melukis Harapan? 

3. Bagian dari program apakah yang paling banyak dirasa membawa 
manfaat? 

4. Bagaimana anda mengaplikasikan hal-hal yang didapat dari pembinaan di 
kehidupan sehari-hari? 

5. Apa saja yang anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari diluar program 
pembinaan supaya harapan dan keinginan anda tercapai? 

6. Apakah saat ini anda merasa bersemangat mengikuti program 
pembinaan? 
Apa yang menjadi motivasi anda selama mengikuti program pembinaan? 

Kegiatan Terarah 
(Directed Acticity) 

1. Apa yang menjadi motivasi anda dalam menjalani pembinaan dengan 
yayasan GMH? 

2. Apa saja yang sudah anda lakukan selama menjalani pembinaan dengan 
yayasan GMH? 

3. Apa yang menjadi tujuan anda dari menjalani kegiatan pembinaan di 
yayasan GMH? 
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4. Selain dari kegiatan yang ada di yayasan GMH, apa yang anda lakukan 
untuk tujuan anda tersebut? 

Dukungan Sosial 
(Social Support) 

1. Siapakah orang terdekat yang mengetahui perjalanan hidup anda? 
2. Saat mengikuti program pembinaan dari yayasan GMH, bagaimana reaksi 

orang-orang di sekitar anda? 
3. Apa yang membuat anda bersemangat saat menjalani program 

pembinaan? 
4. Apa yang membuat anda tidak bersemangat saat menjalani program 

pembinaan? 
5. Bisakah anda menceritakan peran khusus dari seseorang yang anda 

percaya yang berpengaruh dalam masa transisi anda? 
 
Analisis Data 
 

 
Gambar 1. Miles and Huberman Analysis Model 

Supaya penyajian data mudah dipahami perlu dilakukan langkah-langkah analisis data yang 
digunakan peneliti adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman. (Miles, 2007) membagi 
langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu: 

1. Pengumpulan Data 
Hasil wawancara dan observasi pertama-tama dibuat transkrip. 

2. Reduksi Data 
Mereduksi data dengan cara dirangkum atau parafrase. Reduksi data merupakan kegiatan 
merangkum kembali catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok dan 
difokuskan kepada hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah penelitian 

3. Penyajian Data 
Melakukan pencatatan data yang lengkap dan sistematis agar memberikan gambaran yang 
lebih tajam tentang hasil yang diperoleh serta mempermudah pelacakan kembali terhadap 
data yang diperoleh bila diperlukan. Matriks dibuat untuk mempermudah perangkuman 
data. Dari pola bentuk matriks tersebut dapat dilihat gambaran seluruhnya atas bagian-
bagian tertentu dari hasil penelitian. 

4. Penarikan kesimpulan 
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Data yang tertulis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berdasarkan pada kerangka teoritis yang 
digunakan dalam penelitian. Proses analisis dilakukan semenjak data awal dikumpulkan. Kesimpulan 
awal yang ditarik masih bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih “grounded” maka 
verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan 
hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan triangulasi data. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Menurut (Bastaman H. , 2007) keenam komponen penentu keberhasilan dalam 

menemukan makna hidup tersebut merupakan proses integral dalam mengubah penghayatan 

hidup tak bermakna menjadi bermakna yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Proses 

yang dilewati selanjutnya antara lain: 

1. Tahap derita (Peristiwa tragis, penghayatan tanpa makna) 

2. Tahap penerimaan diri (Pemahaman diri, pengubahan sikap) 

3. Tahap penemuan makna hidup (Penemuan makna dan penentuan tujuan hidup) 

4. Tahap realisasi makna (Keikatan diri, kegiatan terarah, dan pemenuhan makna hidup) 

5. Tahap kehidupan bermakna (Penghayatan bermakna, kebahagiaan) 

Proses pembentukan makna hidup pada masing-masing individu belum tentu dan 

sesuai dengan konstruksi dan urutan teori yang ada. Hal inilah yang menjadikan makna hidup 

adalah unik dan personal. 

Subyek I merasa memiliki masa kecil hingga remaja yang penuh penderitaan. Ibunya 

senantiasa menyalahkan subyek atas perselingkuhan ayahnya sehingga dari kecil subyek 

diperlakukan berbeda dari saudaranya yang lain. Hal ini membuat subyek memilih untuk 

tinggal dengan neneknya hingga neneknya meninggal. Saat neneknya meninggal, subyek 

memilih untuk berusaha mandiri dengan bekerja di usia 15 tahun. Subyek mengaku bahwa 

sebelumnya, ia tidak merasakan cinta dan kehangatan dan hal itu yang membuatnya tidak 

percaya dengan orang lain dan memilih menghadapi masalahnya sendiri. Hal yang dirasakan 

subyek menguat saat mengetahui kekasihnya menikah dengan orang lain saat dirinya bekerja 

di luar negeri. Penderitaan subyek pun berlanjut saat subyek menikah untuk yang pertama kali 

dan suaminya dipenjara karena kasus narkoba dan tidak menafkahi dirinya sama sekali. Subyek 

dapat menerima hal-hal tersebut terjadi dalam hidupnya namun subyek bertekad tidak akan 

membuat anak-anaknya merasakan hal yang sama. Subyek bekerja sebagai PSK demi 

membayar hutang dan dapat menyekolahkan anak-anaknya, subyek senantiasa mengingatkan 
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anak-anaknya bahwa dirinya bekerja jauh dari mereka karena rasa sayangnya dan 

keinginannya untuk melihat anaknya sukses dan tumbuh dengan baik, tidak seperti dirinya 

dulu. Kehidupan subyek berubah saat mengenal Jarwo yang saat ini menjadi suaminya. Subyek 

mengaku bahwa kegigihan Jarwo untuk meminangnya membuatnya merasa mendapatkan 

dukungan dan dicintai dengan tulus sehingga dirinya terus bersemangat walau dulu harus 

menjadi penjaga warung kopi dan berjualan jus. Karena dukungan dari Jarwo juga subyek 

dengan gigih menggunakan modal yang seadanya untuk memulai usaha. Subyek menyatakan 

bahwa selama mengikuti program resosialisasi banyak perubahan baik yang terjadi dalam 

hidupnya. Subyek mengaku merasa berdaya dan dapat berkontribusi di lingkungan sosialnya. 

Subyek juga mengaku bahwa dukungan dari lingkungannya memberikan semangat kepada 

dirinya. Saat ini, subyek mengaku bahwa pelajaran hidup yang didapatkannya bukanlah hal 

yang harus disembunyikan. Subyek memilih untuk terbuka dengan pengalamannya sehingga ia 

dapat menjadi contoh untuk mantan PSK yang lain. 

Motif ekonomi juga merupakan masa penderitaan bagi subyek III. Orangtua subyek 

memiliki hutang yang banyak dan tidak mampu lagi mencari nafkah karena usia. Hal ini 

dikarenakan oleh tuntutan dari keluarga kakaknya kepada orangtua subyek. Saat orangtua 

subyek dalam kondisi kekurangan, kakak-kakak subyek memilih untuk meninggalkan subyek 

dengan tanggung jawab mengurus orangtuanya. Subyek memiliki keyakinan kuat bahwa ia 

harus menjadi anak yang berbakti, subyek menerima tanggung jawab tersebut walau harus 

mencari pekerjaan di kota yang jauh dari desanya. Subyek menjalani hari-harinya sebagai PSK 

sebagai sebuah keterpaksaan, rasa bersalah terus menerus membayangi subyek sehingga 

subyek memiliki aturan-aturan tertentu dalam menerima tamu. Nilai agama dan ibadah yang 

dilakukan subyek membuatnya tetap merasa kuat walau dihantui rasa bersalah dan menerima 

berbagai tekanan. Saat lokalisasi hendak ditutup, banyak dari teman-teman subyek yang 

merasa marah dan memilih untuk ikut mucikarinya pindah ke wisma di luar pulau, tetapi bagi 

subyek penutupan lokalisasi adalah kesempatan untuk berubah karena subyek melihat 

banyaknya program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah dan berbagai 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Subyek menyatakan bahwa program-program pelatihan 

kerja membuatnya mendapatkan keahlian baru dan kepercayaan diri untuk memulai usaha 
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dengan beberapa temannya. Hasil dari program resosialisasi yayasan GMH dan bimbingan 

relawan dari yayasan dirasa subyek sangat membantunya dalam mendirikan usaha. Saat ini 

subyek menyatakan bahwa dirinya memiliki rasa bangga karena dapat menghidupi 

orangtuanya dari hasil usahanya sendiri dan dapat membantu mantan PSK lain yang ingin 

berubah. 

Tahap derita juga diartikan dengan ketidakbermaknaan hidup atau hidup tanpa 

penghayatan yang ditandai dengan sifat materialisme yang berlebihan. (Hawari, 2005) 

menyatakan bahwa sifat materialisme yang menekankan dan mementingkan kepemilikan 

barang-barang dan kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lain merupakan akar dari 

berbagai permasalahan ekologis, ekonomi, akademik, sosial, dan psikologis, dan berdampak 

negatif pada kebahagiaan manusia. Subyek II mengalami masa derita atau penghayatan hidup 

tanpa makna yang dicerminkan dari sifatnya yang menyukai barang-barang mahal walaupun 

untuk membelinya subyek menjalani hidup sebagai PSK. Subyek mulai menerima kenyataan 

bahwa semakin tua, upah yang diterimanya semakin kecil dan subyek menyadari bahwa 

dirinya tidak bisa menggantungkan hidup dari pekerjaannya sebagai PSK dan menjalani gaya 

hidupnya yang boros secara terus menerus. Subyek menyadari bahwa perilakunya 

menyebabkan perceraian dengan mantan suaminya dan menyebabkan hubungannya dengan 

saudara kandungnya tidak harmonis, sehingga subyek mulai membuka diri untuk menerima 

nasehat dan ajakan baik dari kakaknya. Subyek II menyatakan bahwa sikap kakaknya yang 

menerimanya tanpa penghakiman membuat dirinya dapat menerima nasehat dan ajaran 

agama tanpa merasakan tekanan dan rasa bersalah. Saat hendak menikah lagi, subyek 

menjadikannya sebagai motivasi supaya tidak mengulang kesalahannya yang lalu. Suami 

subyek saat ini menunjukkan sikap yang mendukung subyek dan menerima masa lalunya 

sehingga subyek semakin tergerak untuk menggiati usaha kateringnya dan dapat segera pindah 

rumah dari area lokalisasi. Subyek menyatakan bahwa dengan adanya program resosialisasi 

dari yayasan GMH, subyek dapat menemukan lingkungan dan pergaulan yang membawa 

pengaruh positif dalam hidupnya dan membuatnya tergerak untuk membantu mantan-mantan 

PSK yang lain dengan mengajak mereka mengerjakan pesanan di usaha katering miliknya. 

 
D I S K U S I  
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Hasrat untuk hidup bermakna dapat dikembangkan dalam setiap keadaan, baik keadaan 

normal maupun dalam penderitaan. Bastaman (Bastaman H. , 2007) mengatakan bahwa 

individu yang tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidup biasanya menimbulkan 

krisis eksistensial dimana individu merasa tidak mampu lagi dalam mengatasi masalah-

masalah personalnya secara efisien, merasa hampa, tidak bersemangat, dan tidak lagi memiliki 

tujuan hidup. Cara termudah untuk meredakan ketegangan tersebut dengan menghanyutkan 

diri ke dalam arus hiburan yang menyesatkan seperti minum-minuman keras, judi, dan seks. 

Senada dengan hal tersebut, Frankl (Frankl, 2003)mengungkapkan kebermaknaan hidup 

sebagai keadaan yang menunjukkan sejauh mana seseorang telah mengalami dan menghayati 

kepentingan keberadaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya sendiri.  

Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan seorang mantan PSK untuk 

berhasil keluar dari prostitusi, sehingga penelitian lebih lanjut dan komprehensif dari berbagai 

perspektif perlu dilakukan. Penelitian ini juga terbatas pada studi kasus mantan PSK yang 

berada di kota Surabaya, sehingga hasil temuan merupakan hal yang unik dan tidak dapat 

dijadikan sebuah generalisasi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan validitas kepercayaan 

pada hasil penelitian, metode penelitian yang dapat diukur dan terstandar perlu dirancang 

sehingga dapat melengkapi dan memperkaya hasil penelitian. 

 
 

S I M P U L A N  

Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan diuakini oleh 

seseorang sebagai sesuatu yang benar dan memiliki nilai khusus yang personal, sehingga 

menjadi penentu arah dan tujuan hidupnya. Pengertian mengenai makna hidup menunjukkan 

adanya tujuan-tujuan dalam hidup yang harus dicapai dan dipenuhi (Bastaman H. , 2007). 

 Seseorang dapat menemukan makna hidupnya dengan berbagai cara, dibawah ini 

adalah sumber-sumber makna hidup dilansir dari Bastaman (Bastaman H. , 2007): 

1. Nilai-nilai kreatif (Creative Values) 

Melalui bekerja, seseorang akan menampilkan keunikannya dalam hubungan dengan 

masyarakat. Menekuni sebuah pekerjaan tidak hanya masalah ekonomi, namun dengan bekerja 

seseorang dapat berkarya dan menciptakan sesuatu yang bermakna bagi dirinya serta tempat 

ia merealisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dapat menemukan arti 
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hidup dan menghayati kehidupan secara bermakna. (Frankl, 2003). Keinginan untuk hidup 

bermakna merupakan motivasi pada diri manusia yang merupakan hasrat untuk mendorong 

setiap orang melakukan kegiatan bekerja dan berkarya agar hidupnya dirasa berarti dan 

berharga. 

2. Nilai-nilai penghayatan (Experimental wishes) 

Menurut Frankl (Frankl, 2003) menerima apa yang telah terjadi dalam hidup dengan penuh 

pemaknaan dan penghayatan yang mendalam dapat memberikan sebuah kebahagiaan dalam 

diri seseorang. Bentuk nyata dari nilai penghayatan dapat diperoleh dengan meyakini dan 

menghayati nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, dan keagamaan serta cinta 

kasih. Jika seseorang bisa merasakan cinta kasih, merasa mencintai dan dicintai maka 

seseorang tersebut dapat memperoleh kebahagiaan. 

Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah akan hal-hal tragis maupun kejadian yang 

tidak menyenangkan dalam hidup. Hal tersebut menunjukkan keberanian dan kemuliaan 

individu dalam menghadapi penderitaan dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya (Frankl, 

2003). Sepanjang perjalanan hidupnya, seseorang akan dihadapkan dengan keadaan-keadaan 

yang tidak ia inginkan untuk terjadi seperti misalnya kecelakaan, kebangkrutan, dan lain-lain. 

Jika memiliki sikap yang tepat dalam menghadapai masalah, maka seseorang dapat mengambil 

hikmah dari kejadian tersebut dan membuatnya menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik 

lagi. Individu yang berhasil menemukan makna hidupnya akan memahami bahwa sesuatu yang 

telah digariskan maka terjadilah, yang terpenting adalah bagaimana sikapnya dalam 

menghadapinya 

 

P U S T A K A  A C U A N  

Bukhori, B. (2006). Kesehatan Mental Mahasiswa Ditinjau dari Religiusitas. Jurnal Psikologika 
XI, 93-105. 

Creswel, J. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: choosing fiv approaches. Thousand 
Oaks: SAGE Publication. 

Dariyo, A. (2008). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: PT. Gramedia. 
Daradjat, Z. (1993). Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Haji Masagung. 
Frankl, V. (2003). Logoterapi: Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Hidup. Yogyakarta: Kreasi 

Wacana. 
Bastaman, H. (1996). Meraih Hidup Bermakna Kisah Pribadi Dengan Pengalaman Tragis.  

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



Gambaran Makna Hidup pada Perempuan Usia Dewasa Awal Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) 
Binaan Yayasan Gerakan Melukis Harapan     11 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 1-11 

  

 

Gracia, L. (2014). The Experience of therapist who work with prostitutes. Capella University, 
Harold Abel School of Social and Behavioral Studies. Minneapollis: Capella University.  

Kadir, H. (2007). Kuasa dalam Kelamin. Yogyakarta: INSISTPress. 
Kartono, K. (2014). Patologi Sosial Jilid: 1. Jakarta: Rajawali Press. 
Miles, M. d. (2007). Analisis Data Kulitatif. (T. Rohendi, Trans.) Jakarta: Universits Indonesia. 
Moleong, L. (2016). Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
Mulyana, D. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
Neuman, W. (2000). Socil Research Method. Qualitative and Quantitative approaches. MA: Allyn 

& Bacon. 
Oolong, H. (2007). Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks 

Bebas di Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress. 
Patnani, M. (1999). Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan. Jurnal Kognisi , 3, 57-60. 
Poerwandari, E. (2007). Pendekatan Kulitatif dalam Penelitian Psikologi. Depok: LPSP3 

Universitas Indonesia. 
Poernomo, T. d. (1983). Dolly. Jakarta: Grafiti Press. 
Santrock, J. (2002). Life-span Development: Perkembngan Masa Hidup (edisi kelima). Jakarta: 

Sinar Harapann. 
Sedyaningsih, E. (1999). Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 
Sidabuntar, S. D. (2003). Pemulihan Berbasis Psikososial. Jakarta: Yayasan Pulih. 
Silalahi, A. (2003). Metodologi Penlitian dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV. Citramedia. 
Hawari. (2005). Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi. Jakarta: FKUI. 
Koentjoro. (1999). Pelacur dan Resosialisasi: Antara Patologi dan Rehbilitasi. Jurnal Kognisi , 

3, 29-40. 
Koeswara. (1992). Logoterapi: Psikoterapi Viktor Frankl. Yogykarta: Kanisiua. 
Nasikun. (2003). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
National Centre of PTSD. Research and Education on Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD and 

Community Violence. Washington DC: A National Centre Factsheet. 
Koentjoro, P. (2004). On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Kanisius. 
Tomura, M. (2009). A Prostitute's Lived Experinces of Stigma. Journal of Phenomenological 

Psychology , 40, 51. 
Bastaman, H. (2007). Pencarian Makna Hidup Melalui Pengalaman Tragis. Jakarta: Rajawali 

Press. 
Putri, I. (2014). Makna Hidup Pda Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Empat Pekerja Seks 

Komersil Yang Menjalani Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya". Jakarta: 
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 

 
 

 
 


