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ABSTRAK 

Kegiatan prostitusi yang pada awalnya terbuka, berubah menjadi kegiatan prostitusi 
terselubung. Dibuktikan dengan banyaknya wanita pemandu karaoke yang juga bekerja 
sebagai pekerja seks komersial terselubung dengan berkedok pada pekerjaan utamanya. 
Adanya moral disengagement pada pemandu karaoke, membuat pemandu karaoke tersebut 
melakukan pekerjaan yang melanggar norma.  

Penelitian ini menganalisis proses moral disengagement pada pemandu karaoke yang 
berprofesi sebagai pekerja seks terselubung menggunakan teori moral disengagement yang 
dikemukakan Bandura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental. 
Penggalian data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis tematik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua pemandu karaoke yang bekerja sebagai 
pekerja seks komersial terselubung menunjukan perilaku yang menimbulkan terbentuknya 
moral disengagement. Kedua partisipan melakukan tujuh perilaku, tetapi partisipan yang 
berlatar belakang sakit hati lebih banyak melakukan perilaku antisosial yang menimbulkan 
moral disengagement. Pendapat baru penelitian ini yaitu kedua partisipan tidak memunculkan 
adanya perilaku dehumanization pada dimensi empathy dan moral identity. 
 

Kata kunci: moral disengagement, pemandu karaoke 

 

ABSTRACT 

The initially open prostitution has turned into the obscured one. It is proven by the 
increasing number of karaoke hostesses who work as prostitutes and are veiled with their 
main job. The karaoke hostesses’ moral disengagement makes the norm contravened service.   

This research analyzes the moral disengagement process of the karaoke hostesses who 
work as obscured prostitutes by applying a theory of moral disengagement. This study 
applied instrumental case study approach. Data collection was conducted through 
observations of and detailed interviews. The data analysis technique was thematic analysis.  

It is concluded that the two karaoke hostesses who also work as obscured prostitutes 
demonstrate manner that triggers the emergence of moral disengagement. Both participants 
conduct seven types of manner. However, one participant with the background of being 
broken hearted conducts more anti-social manner. Another result from this research is both 
participants did not demonstrate dehumanization both in empathy and moral identity 
dimensions.   
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P E N D A H U L U A N  

L a t a r  B e l a k a n g  
Prostitusi merupakan fenomena sosial yang terjadi dan berlangsung lama di dalam kehidupan 

masyarakat. Membicarakan prostitusi sama saja dengan membahas masalah yang paling lama di muka 
bumi ini. Terdapat dua buku di awal abad 20 yang menyebutkan dan mempercayai bahwa prostitusi 
memang profesi tertua di muka bumi ini, dua buku tersebut adalah tulisan William Joshepus Robinson 
pada bukunya “The Oldest Profession in The World: Prostitution” tahun 1929 yang membahas 
permasalah medis dan sosial, dan buku yang lain adalah karangan mengenai sejarah dari Joshep Mc 
Cabe yang berjudul “The Story of The World Oldest Profession” pada tahun 1932 (Permana, 2015). 

Setelah penutupan Dolly yang dilakukan oleh Walikota Surabaya pada tahun 2014, banyak 
tempat-tempat yang dijadikan kegiatan prostitusi terselubung seperti panti pijat dan diskotik (Faizal, 
2014). Tidak hanya panti pijat dan diskotik, tetapi kegiatan tersebut juga dilakukan di tempat karaoke. 
Bulan Febuari 2015, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap tindak pidana prostitusi terselubung 
di Resto Club, yaitu tempat karaoke (Ibrahim, 2015).  

Wanita-wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke bertugas untuk menemani para tamu 
bernyanyi dan menyuguhkan minum. Mereka harus cantik, berpakaian seksi, ramah, dan pintar 
bernyayi agar menarik perhatian para tamu. Tidak heran jika banyak para tamu merangkul dan 
meraba-raba tubuh mereka sehingga suasana menjadi “panas” di dalam ruang karaoke, biasanya 
membuat mereka berlanjut ke hubungan intim. Sosiolog UIN Syarif Hidayahtullah, Musni Umar 
menilai bahwa tempat karaoke telah berubah fungsi dari tempat bernyanyi menjadi tempat 
pertemuan pria hidung belang dan wanita yang siap melayani (Fadillah, 2013). Sebenarnya, pemandu 
karaoke masih diberi label pekerjaan yang positif karena tugas mereka hanya menemani minum, 
berbicara dan menyanyi. Uang yang dihasilkan hanya bekerja sebagai pemandu karaoke pun cukup 
untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus menerima tawaran melakukan hubungan seks, karena rata-
rata pendapatannya Rp. 400.000,- untuk tiga jam, tarif tersebut belum termasuk tips (Fadillah, 2013). 

Rosen menyatakan bahwa dampak negatif dari teknologi adalah mempengaruhi manusia secara 
signifikan dengan mengurangi kemampuan bersosialisasi, dan muncul penyakit psikologi (Rosen, 
2011). Selain itu adanya kemorosotan moral di kalangan warga masyarakat karena kemajuan 
kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material 
(Ngafifi, 2014). Pendapatan Rp. 400.000,- untuk tiga jam pun dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari, sehingga tidak hanya pemandu karaoke yang bekerja sebagai pekerja seks komersial 
terselubung karena kemiskinan atau kebodohan, tetapi juga para pemandu karaoke yang sengaja 
menjajakan dirinya demi mendapat uang lebih dan memiliki barang mewah. Wanita-wanita tersebut 
mempunyai gaya hidup hedonisme yang menimbulkan shopping addicted. Pelaku shopping addicted 
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cenderung tidak mampu mengontrol dirinya sehingga akan melakukan apa saja supaya keiinginannya 
terpenuhi (Moeljosoedjono, 2008).  

Selain adanya gaya hidup, para wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke menjalani 
pekerjaan tersebut karena adanya berbagai faktor pendorong mulai dari uang, kemiskinan, 
kebodohan, broken home, dan tekanan-tekanan sosial hingga terjebak dalam bisnis prostitusi. Kartono 
berpendapat banyak wanita yang akhirnya tidak mampu mengendalikan diri karena rayuan makelar-
makelar yang menjanjikan pendapatan (income) yang tinggi (Kartono, 1983). Penelitian Hutabarat dkk 
(Sihaloho, N., & Nasution, K. I, 2012) mengemukakan bahwa terdapat dua faktor penyebab seseorang 
menjadi pekerja seks, yaitu faktor pendorong internal dan faktor pendorong eksternal dimana faktor 
pendorong internal berasal dari individu seperti rasa sakit hati, marah dan kecewa sedangkan faktor 
pendorong eksternal berasal dari luar individu seperti tekanan ekonomi dan ajakan teman yang 
terlebih dahulu menjadi pekerja seks.  

Pemandu karaoke melibatkan aspek kognitif dimana dirinya berpikiran akan mendapat 
keuntungan yang lebih jika bekerja sebagai pekerja seks komersial terselubung, sehingga pemandu 
karaoke tidak dapat meregulasi dirinya untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut. Bandura 
menyatakan bahwa orang-orang dapat membuat keputusan tidak etis karena proses regulasi diri 
moralnya tidak aktif pada saat terjadi penggunaan mekanisme kognitif yang berkaitan secara 
bersama-sama (Bandura A. , 2002). Regulasi moral yang tidak aktif disebut moral disengagement. 

Bandura menambahkan teori kognitif sosial menawarkan suatu perspektif dalam tingkah laku 
manusia dimana individu berlatih mengontrol pikiran dan tingkah laku mereka melalui proses 
regulasi diri, termasuk mengontrol diri dalam tindakannya dan mengontrol reaksi diri untuk 
melakukan sesuatu berdasarkan standar moral internal (Bandura A. , 1999). Hal ini membuat antara 
standar internal dan perilaku tersebut mengurangi pencegahan diri yang sebenarnya akan 
menghalangi individu dari pelaksanaan tindakan yang tidak etis (Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, 
V. G., & Pastorelli, C, 1996).  

Pemandu karaoke yang memasuki masa dewasa awal kemungkinan akan lebih mudah 
terbentuknya moral disengagement sehingga memutuskan menjalani pekerjaan yang melanggar 
norma. Hal tersebut disebabkan pada masa perkembangan dari usia 18 tahun hingga 25 tahun adalah 
masa dewasanya muncul dan digambarkan sebagai waktu yang memungkinkan dan eksplorasi 
identitas (Arnet, 2000). Selain itu pemandu karaoke yang mempunyai latar belakang psikologis (sakit 
hati) dan ekonomi mungkin lebih mudah melakukan moral disengagement karena rendahnya atau 
tidak adanya standar moral pada dirinya. Hal tersebut dikemukakan oleh Bawengan (Alam, 1984) 
sebagai berikut:  

 
…bahwa perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam 
lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan 
kebanyakan kurang pendidikan. Standar moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya 
rendah dan cara orangtua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana 
dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Kerertakan-keretakan di dalam rumah tangga 
biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian atau terasingnya salah seorang ayah atau 
ibu. Perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati; 
ada yang dibebani pikiran tak waras, psychophatic, dan disertai keadaan emosi yang tidak 
stabil. Pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah daripada nilai rata-rata. 

Pernyataan tersebut tampak terdapat hubungan antara faktor psikologis dan ekonomi seperti 
yang diungkapkan Glueck dan Sheldon di dalam bukunya yang berjudul Five Hundred Deliquent 
Women, bahwa terlihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomis dengan pembentukan 
kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri (Suminar, 2004).  
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Faktor gaya hidup yang hedonis juga menimbulkan moral disengagement. Menurut Kotler faktor 
yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor yaitu internal (sikap, pengalaman, dan 
pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi), dan eksternal (kelompok referensi, 
keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan) (Kotler, P. & Amstrong, G, 1997). Hal ini berkitan dengan locus 
of control internal maupun eksternal. Menurut Detert locus of control sendiri merupakan faktor yang 
mempengaruhi moral disengagement (Detert, R. J., Trevino, K. L., & Sweitzer, L. V, 2008). 

Pekerjaan menjadi pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang melanggar norma-norma 
khususnya di Indonesia. Selain itu, pekerjaan ini juga merupakan masalah sosial yang berpengaruh 
terhadap perkembangan moral (Sitepu, 2004). Terutama merusak perkembangan moral penerus 
bangsa seperti anak-anak atau remaja dibawah umur. Menurut Sembiring salah satu faktor remaja 
melakukan seks bebas adalah lingkungan remaja masa kini yang cenderung menggelitik dan 
merangsang seperti sarana kebebasan mengungkapkan seksualitas yang tersedia luas berupa pub, 
diskotik, motel dan pantai pijat (Sembiring, 1992). Menurut Montgomery (M. Z., 2009) prostitusi anak 
secara jelas merupakan masalah moral, tetapi moral adalah satu hal yang lebih terkait pada 
masyarakat daripada anak-anak yang terlibat di prostitusi, ketika anak-anak terlibat dalam prostitusi, 
bagian yang seharusnya disalahkan adalah lingkungan di dalam masyarakat itu sendiri.  

Berdasarkan latar belakang diatas, tampak keputusan melakuka pekerjaan melanggar norma yang 
diambil pemandu karaoke sebagai pekerja seks terselubung dipengaruhi adanya moral disengagement 
sehingga peneliti akan mengakaji hal ini sebagai penelitian dengan judul “Moral Disengagement pada 
Pemandu Karaoke yang Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial Terselubung”. 

 
Fokus Penelitian  

Rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses moral 
disengagement pada pemandu karaoke yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial terselubung. 
Adapun sub question sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran perilaku terbentuknya moral disengagement berdasarkan dimensi empathy, 

trait cynicism, locus of control, dan moral identity? 
2. Bagaimana gambaran proses terbentuknya moral disengagement? 
3. Faktor apa yang melatarbelakangi munculnya moral disengagement? 

  
Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk memahami proses moral disengagement pemandu 
karaoke yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial terselubung. 

Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian bermanfaat untuk untuk memberikan sumbangan ilmiah pada bidang 
psikologi sosial dan komunitas dalam menambah pengetahuan dan mengkaji secara metodologi 
mengenai moral disengangement pada pemandu karaoke yang berprofesi sebagai pekerja seks 
komersial terselubung.  

2. Secara praktis  penelitian ini bermanfaat bagi pemandu karaoke karena memberi informasi dan 
memberi gambaran mengenai moral disengangement pemandu karaoke, dapat menambah 
pengalaman dan pengetahuan peneliti sendiri tentang moral disengagement, dan memberikan 
masukan pada praktisi-praktisi seperti LSM. 

Kajian Teori 
Karaoke adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik 

rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan 
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minum serta pemandu (Darmawan, 2013). Pemandu karaoke pastilah identik dengan wanita cantik, 
baju mini atau ketat, seksi yang memperlihatkan bentuk tubuh dan dandanan yang menor sehingga 
pemandu karaoke juga menerima panggilan dari para konsumennya (Irmawati, 2014). 

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemandu karaoke merupakan wanita-
wanita yang bekerja untuk menemani bernyanyi para tamu di tempat-tempat karaoke.  

(Koentjoro, 2004) menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan 
seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan 
beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sumber pendapatan. 

Simons membagi menjadi delapan kategori sebagai berikut (Hull, T. H., Sulistyaningsih, E., & 
Jones, G. W, 1997): (1) Pekerja seks yang mangkal di kedai-kedai kecil sekitar pelabuhan dan di kota 
pelabuhan itu sendiri, (2) Pekerja seks yang beroperasi di jalan, berasal dari kampung-kampung 
setempat, (3) Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang, (4) Lokalisasi rumah-
rumah bordil di kampung di pinggiran kota, (5) Jasa pelayanan seks terselubung yang diberikan oleh 
para pembantu rumah tangga perempuan lokal, (6) Jasa pelayanan seks amat terselubung yang 
dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga) Belanda yang terkengkang di rumah kepada sinyo-
sinyo muda yang belum menikah, (7) Pelacur warga Eropa yang terorganisasi di lokalisasi tertentu, (8) 
Pelacuran homoseksual dan perjantanan. 

Kesimpulan yang didapat bahwa pekerja seks komersial adalah wanita yang menjual dirinya 
untuk melakukan seks dengan banyak pria dan mendapatkan imbalan uang. Wanita-wanita 
tersebut berdandan cantik dan berpenampilan seksi untuk memikat laki-laki. 

Alam berpendapat tentang prostitusi terselubung (clasendestine prostitution) (Alam, 
1984): 

 
Beberapa negara sering terlihat adanya hubungan kasual antara penutupan-
penutupan rumah bordil dengan meningkatnya prostitusi terselubung.. Di Indonesia 
telah terjadi rahasia umum seperti tempat seperti klub malam, panti pijat, tempat 
dansa bahkan salon kecantikan dipergunakan sebagai tempat prostitusi. Di panti pijat 
biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu yang terang benderang, dimana 
duduk di dalamnya berpuluh-puluh gadis pemijat dengan nomor tertentu yang 
dipasang di baju mereka. Ruangan ini dipisahkan dengan ruangan di luarnya yang 
remang-remang dengan suatu dinding kaca sehingga one way mirror. Tidak hanya 
panti pijat, tetapi klub malam umumnya pengusaha dan pegawai penting suatu instansi 
negara. Mereka datang ke klub malam dengan alasan ingin mencari hiburan sehabis 
melakukan pekerjaan di kantor. Tarif yang dikenakan kepada tamu minimal Rp. 
100.000,-“ 

 
Hurlock menyebutkan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal sebagai berikut: (1) 

Mendapatkan pekerjaan, (2) Memilih seorang teman hidup, (3) Belajar hidup bersama dengan suami 
atau istri membentuk sebuah keluarga, (4) Mengelola rumah tangga, (5) Mulai bertanggung jawab 
sebagai warga Negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok (Hurlock, 2002). Pada 
usia dewasa awal sangat rentan terjadinya moral disengagement, karena orang dewasa awal harus 
berpikir dan berusaha melaksanakan tugas perkembangan mereka dengan cara apapun. Tugas 
perkembangan yang paling utama yang harus dilakukan dewasa awal adalah mempunyai pekerjaan 
dan karir. Adanya pekerjaan membuat seseorang lebih percaya diri dan dipandang orang lain. Hal 
tersebut didukung dengan pendapat Moen yang menjelaskan mitos karir, keyakinan kutural yang 
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tertanam dalam kerja keras untuk saat yang panjang selama masa dewasa akan menciptakan jalur 
status, keamanan, dan kebahagiaan (Moen, P., Erin, K, & Kelly, C, 2009). 

Bandura (1999) mengembangkan gagasan moral disengagement sebagai perluasan dari teori 
sosial kognitif. Bandura menambahkan teori sosial-kognitif mengenai moral agency bahwa individu 
memiliki standar moral dalam menilai apa yang benar dan yang salah untuk menjadi acuan dan batas 
perilaku. Bandura (2002) menyatakan bahwa orang-orang dapat membuat keputusan tidak etis 
karena proses regulasi diri moralnya tidak aktif pada saat terjadi penggunaan mekanisme kognitif 
yang berkaitan secara bersama-sama. Ketidakaktifan regulasi diri moral ini disebut moral 
disengagement. Bandura (2002) menjelaskan standar moral tidak bekerja sebagai pengendali internal 
perilaku secara konstan. Mekanisme pengendalian diri tidak berfungsi hingga mereka diaktivasi. 
Pelepasan moral dapat melalui delapan perilaku yang saling berkaitan, yaitu: (1) Moral justification, 
(2) Euphamestic labeling, (3) Palillative comparison, (4) Displacement of responsibility, (5) Diffusion of 
responsibility, (6) Disregard or distortion of consequences, (7) Dehumanization, (8) Attribution of blame. 
Detert, Trevino, dan Sweitzer mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi moral 
disengagement dan pengambilan keputusan yang tidak baik, yaitu: (1) Empathy, (2) Trait cyinicism, (3) 
Locus of control, (4) Moral identity (Detert, R. J., Trevino, K. L., & Sweitzer, L. V, 2008).  

Detert, Trevino, dan Sweitzer menambahkan dalam setiap faktor terdapat perilaku-perilaku yang 
menimbulkan moral disengagement seperti: (1) Empathy (Moral justification, Dehumanization, 
Disregard or distortion of consequences, Attribution of blame). (2) Trait cyinicism (Displacement of 
responsibility, Diffusion of responsibility). (3) Locus of control, (Moral justification, Displacement of 
responsibility). (4) Moral identity (Disregard or distortion of consequences, Attribution of blame, 
Dehumanization) (Detert, R. J., Trevino, K. L., & Sweitzer, L. V, 2008). 

 
M E T O D E  

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Penelitian studi kasus adalah bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan 
karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti (Stake, 2005). Studi kasus dalam penelitian ini 
menggunakan studi kasus instrumental. Penelitian studi kasus instrumental adalah penelitian studi 
kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam atau 
menjelaskan kembali suatu proses transferability (Stake, 2005). Pada penelitian ini, peneliti 
menggambarkan bagaimana proses moral disengagement pada pemandu karaoke yang berprofesi 
sebagai pekerja seks komersial terselubung.  

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. 
Penelitian ini unit analisis terkait dengan bagaimana gambaran moral disengagement pada pemandu 
karaoke yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial terselubung. 

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan partisipan penelitian adalah partisipan yang memiliki 
kompetensi dan kewenangan memberikan informasi yang relevan. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, partisipan dari penelitian ini berjumlah dua partisipan dengan kriteria wanita yang berkerja 
sebagai pemandu karaoke dengan kriteria usia dewasa awal, berprofesi sebagai pekerja seks 
komersial terselubung, dan mempunyai latar belakang ekonomi yang rendah dan sakit hati. 

Teknik penggalian atau pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi 
dan wawancara. Observasi dilakukan oleh peneliti di tempat karaoke dan kehidupan sehari-hari kedua 
partisipan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam. Dalam 
menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis tematik. Teknik pemantapan 
kredibilitas yang dilakukan peneliti adalah (1) triangulasi sumber data yaitu menggunakan observasi 
di tempat karaoke dan tinggal bersama partisipan sehingga peneliti mengetahui tentang kehidupan 
sehari-hari partisipan, (2) triangulasi teori yaitu hasil penelitian dan kesimpulan penelitian moral 



Moral Disengagement pada Pemandu Karaoke yang Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial 
Terselubung  55 
 
 

Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial 
2017, Vol. 6, 49-62 

  

 

disengagement terhadap pemandu karaoke yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial 
terselubung telah dibandingkan dengan teori Bandura.   
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Moral disengagement pada kedua partisipan terlihat dari beberapa perilaku yang timbul 

di diri masing-masing partisipan. Perilaku-perilaku yang menimbulkan moral disengagement 

pada setiap partisipan berbeda-beda. Setiap partisipan juga sama-sama tidak mempunyai 

salah satu perilaku moral disengagement yaitu dehumanization (empathy dan moral identity). 

Proses moral disengagement pada kedua partisipan terjadi melalui tujuh dimensi. Partisipan 

SR dan VA memiliki jumlah perilaku yang berbeda. Partisipan VA memiliki jenis perilaku yang 

membentuk moral disengagement lebih banyak yaitu berjumlah 11 perilaku daripada 

partisipan SR yang berjumlah sembilan. Hal tersebut terjadi karena latar belakang partisipan 

VA yang sakit hati dengan laki-lakinya. Sakit hatinya tersebut membuat dirinya ingin menjadi 

wanita yang mandiri dan mempunyai uang yang banyak untuk mencukupi gaya hidup yang 

mewah sehingga tidak akan dihina lagi oleh laki-laki tersebut, lain dengan partisipan SR yang 

memang benar-benar mencari uang untuk kebutuhan hidupnya dan mencukupi ekonomi 

keluarganya. 

Perilaku pada Proses Moral Disengagemet Partisipan SR dan Partisipan VA 
Partisipan  Dimensi Jenis Perilaku 

Partisipan I 
(SR) 

1. Moral justification 
(empathy) 

1. Mencari tambahan uang untuk 
memenuhi kebutuhan dan orangtua 

2. Distortion of 
consequences (empathy)  

1. Meremehkan razia di tempat 
karaoke dan hotel,  
2. Tidak khawatir bertemu dengan 
teman-teman 
3. Menggunakan pengaman saat 
melakukan hubungan seksual 

3. Attribution of blame 
(empathy) 

1. Menyalahkan orangtua atas 
pekerjaan yang dilakukan 

4. Diffusion responsibility 
(trait cyinicism) 

1. Membagi kesalahan kepada 
masyarakat karena mereka tidak tahu 
alasannya bekerja seperti itu 

5. Moral justification (locus 
of control) 

1. Melakukan pekerjaan tersebut 
karena harus memenuhi kebutuhan 

6. Displacement 
responsibility (locus of 
control) 

1. Merasa diuntungkan dengan teman-
temannya yang mencarikannya tamu 

7. Attribution of blame 
(moral identity) 

1. Menyalahkan tamu remaja karena 
remaja sendiri yang ingin masuk ke 
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dunia seperti itu. 

Partisipan II 
(VA) 

1. Moral justification 
(empathy) 

1. Merasa sakit hati kepada laki-laki 
yang telah menghamilinya 

2. Distortion of 
consequences (empathy) 

1. Meremehkan razia di tempat 
karaoke dan hotel, 2. Tidak khawatir 
bertemu dengan teman-teman 
3. Menggunakan pengaman saat 
melakukan hubungan seksual 

3. Attribution of blame 
(empathy) 

1. Menyalahkan laki-laki yag 
menghamilinya dan kakak 
kandungnya 

4. Diffusion responsibility 
(trait cyinicism) 

1. Membagi kesalahan dengan orang 
lain karena berfikiran yang aneh-aneh 

5. Moral justification (locus 
of control) 

1. Melakukan pekerjaan tersebut 
karena ingin memenuhi gaya hidup 

6. Displacement 
responsibility (locus of 
control) 

1. Merasa diuntungkan dengan 
temannya yang mencarikannya tamu 

7. Attribution of blame 
(moral identity) 

1. Menyalahkan tamu remaja karena 
remaja sendiri yang ingin masuk ke 
dunia seperti itu. 
2. Menyalahkan suami sirihnya yang 
pernah menjadi tamu ketika istrinya 
menghinanya 

 
D I S K U S I  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti faktor 

yang melatarbelakangi wanita menjadi pekerja seks komersial, seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Suminar (2004) dengan judul Dinamika Konflik Kehidupan Prostitusi (Studi 

Kasus Pada Pekerja Seks Komersial). Penelitian ini menggunakan teori moral disengagement 

dimana pada prosesnya terdapat dimensi perilaku yang mempengaruhi munculnya moral 

disengagement pada partisipan. Jadi faktor yang muncul tidak hanya faktor yang biasa, tetapi 

adanya faktor perilaku khusus yang menimbulkan moral disengagement sehingga membuat 

partisipan melakukan pekerjaan yang melanggar norma.  

Selain itu partisipan dalam penelitian ini menggunakan partisipan yang bekerja sebagai 

pemandu karaoke berusia dewasa awal yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial 

terselubung dengan latar belakang yang berbeda. Dewasa awal merupakan masa yang rentan 

memunculkan moral disengagement dikarenakan harus melaksanakan tugas perkembangan 
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yang utama yaitu bekerja, tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho dan Nasution 

(2102) dengan judul penelitian Tahapan Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Seks 

Komersial pada Remaja Putri yang menggunakan partisipan yang berada pada masa remaja. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat proses moral disengagement pada 

kedua partisipan. Kedua partisipan sama-sama melewati proses moral disengagement dengan 

melalui tujuh dimensi tetapi dengan jumlah perilaku antisosial yang berbeda.  

Partisipan VA memiliki jenis perilaku yang membentuk moral disengagement lebih 

banyak karena latar belakang partisipan VA yang sakit hati dengan laki-lakinya. Sakit hatinya 

tersebut membuat dirinya ingin menjadi wanita yang mandiri dan mempunyai uang yang 

banyak untuk mencukupi gaya hidup yang mewah sehingga tidak akan dihina lagi oleh laki-

laki tersebut. Pemenuhan gaya hidup yang hedonisme termasuk pada dimensi moral 

justification (locus of control). Menurut Detert, Trevino, dan Sweitzer (2008) locus of control 

sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi moral disengagement. Partisipan VA sangat 

ingin memenuhi gaya hidup yang tinggi sehingga dirinya dapat digolongkan orang-orang yang 

MVO (materialistic value oriented). Orang-orang yang mempunyai sifat MVO akan 

menurunkan moral sehingga melakukan perilaku yang tidak terpuji. Seperti yang diungkap 

oleh Kasser dan Kanner (2004) bahwa MVO tidak hanya gejala dari ketidak bahagiaan, tetapi 

juga membuat orang tersebut melibatkan perilaku dan mempunyai pengalaman yang secara 

relatif melakukan pekerjaan yang tidak baik untuk memuaskan kebutuhan psikologi mereka.  

Partisipan SR yang melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan ekonomi, mempunyai 

perilaku antisosial yang lebih sedikit. Adanya keinginan untuk memenui kebutuhan hidup 

yang mahal dan ingin membuat keluarganya bahagia dan hidup sejahtera merupakan faktor 

utama partisipan SR. Namun tetap saja pekerjaan sebagai pekerja seks komersial terselubung 

merupakan pekerjaan melanggar norma, sehingga faktor ekonomi tersebut juga merupakan 

faktor yang menimbulkan adanya pembentukan moral disengagement melalui beberapa 

perilaku dengan diawali dimensi moral justification (empathy). Perilaku moral justification 

(empathy) partisipan SR mengaku melakukan pekerjaan ini karena ingin membahagiakan 

orangtuanya. Seperti yang diungkapkan Bawengan (Alam, 1984) bahwa perempuan-

perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin 
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atau agak miskin, standar moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara 

orangtua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Partisipan SR bekerja menjadi pemandu karaoke karena adanya teman-teman yang 

mengajak partisipan untuk bekerja sebagai pemandu karaoke, sedangkan partisipan VA 

mendapat pengaruh dari keluarga partisipan sendiri yang bersifat materialistis. Tampak 

persoalan yang sama pada kedua partisipan dengan adanya pengaruh dari lingkungan dapat 

membuat partisipan melakukan pekerjaan di luar norma, sehingga muncul adanya social 

learning. Menurut Bandura social learning menjelaskan perilaku manusia secara terminologi 

dari interaksi terus menerus dan timbal balik antara perilaku kognitif dan penentuan 

lingkungan (Benight, C. C. & Bandura, A., 2004). Hal tersebut serupa dengan pernyataan 

Bandura bahwa kemampuan untuk meniru perilaku seseorang bahkan tidak ada penghargaan 

maupun paksaan akan terjadi, cukup banyak pembelajaran dapat menghasikan peniruan dan 

pemodelan, sehingga pandangan prinsip-prinsip tersebut cukup untuk menjelaskan dan 

memprediksi perilaku dan perubahan perilaku (Benight, C. C. & Bandura, A., 2004). 

Partisipan SR dan partisipan VA sama-sama tidak memunculkan perilaku dehumanization  

pada dimensi empathy maupun moral identity yaitu perilaku yang kejam dan tidak manusiawi. 

Partisipan SR dan VA tidak ingin jika orangtuanya mengetahui pekerjaannya karena kedua 

partisipan merasa kasihan kepada orangtuanya dan tidak menginginkan tamu remaja atau 

tamu dibawah umur. Hal ini membuat kedua partisipan mempunyai rasa kasihan kepada 

orangtua dan tamu remaja. Perilaku dehumanization yang tidak terdapat pada kedua 

partisipan, memunculkan pendapat baru. Teori moral disengagement pada individu yang 

semula mempunyai mekanisme perilaku dehumanization (empathy dan moral identity), 

ternyata tidak terdapat pada proses moral disengagement pada wanita yang bekerja menjadi 

pekerja seks komersial terselubung. Hal ini dapat dikatakan bahwa pekerja seks komersial 

terselubung masih mempunyai rasa empathy dan moral identity yang tinggi terhadap 

lingkungan sehingga terdapat kebaikan yang ada di dalam diri pekerja tersebut. Hal yang 

serupa diungkap oleh Aquino dan Reed (2002) bahwa satu kunci aspek dari moral identity 

kemungkinan terdapat skema kognitif diri yang diorganisasikan sekitar sekumpulan bahasa 
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yang biasanya (kejujuran, perhatian, adil, baik hati) asosiasi sifat moral, dan penting untuk 

segi publik dan personal dari identitas seseorang.  

Hardy, Bhattacharjee, Reed dan Aquino (2010) memberi contoh yaitu perasaan yang lebih 

kuat dari moral identity memprediksikan dasar yang lebih tinggi dari kesukarelaan, dan 

secara positif terkait untuk persepsi dan refleksi “perhatian moral”, empathy, dan bentuk lain 

dari perilaku prososial. Pendapat tersebut membuktikan bahwa adanya suatu hubungan pada 

empathy dan moral identity mengurangi adanya perilaku antisiosial pada pekerja seks 

komersial terselubung.  

S I M P U L A N  

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa partisipan SR melewati moral 

disengagement melalui tujuh dimensi yaitu 1) empathy (moral justification, distortion of 

consequences, attribution of blame). 2) trait cyinicism  (diffusion responsibility). 3) locus of 

control (moral justification, displacement responsibility), 4) moral identity (attribution of 

blame), dengan sembilan jenis perilaku dan partisipan VA melewati proses moral 

disengagement melalui tujuh dimensi yaitu 1) empathy (moral justification, distortion of 

consequences, attribution of blame). 2) trait cyinicism (diffusion responsibility), 3) locus of 

control (moral justification, displacement responsibility), 4) moral identity (attribution of 

blame), dengan sebelas jenis perilaku.  

Partisipan SR yang mempunyai latar belakang ekonomi, melakukan pekerjaan sebagai 

pekerja seks komersial terselubung karena memang mencari uang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya. Namun, Partisipan VA yang mempunyai 

latar belakang sakit hati, melakukan pekerjaan tersebut karena ingin memenuhi gaya hidup 

hedonisme supaya partisipan dapat menjual dirinya dengan harga mahal, sehingga uang yang 

didapat tersebut dapat mengangkat derajat dirinya dan keluarganya, sehingga memiliki sifat 

materialistic value oriented (MVO) yang menimbulkan melakukan lebih banyak perilaku 

antisosial. 

Partisipan SR dan VA tidak memunculkan dehumanization pada empathy maupun moral 

identity. Hal tersebut menjelaskan adanya pendapat baru tentang teori moral disengagement 

dimana perilaku dehumanization merupakan perilaku kejam dan tidak manusiawi kepada 
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orang lain  tidak terdapat pada proses terbentuknya moral disengagement pada pekerja seks 

komersial terselubung.  

Saran bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema ini diharapkan dapat 

memberikan perbaikan dengan kajian yang lebih mendalam tentang teori yang mendasari 

moral disengagement, dan memperkuat data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

pemantapan kredibilitas significant others dan member check. 

Bagi pihak-pihak praktisi dan pemerintah yang khususnya bekerja sama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat dapat membuat program-program intervensi dan pendampingan yang 

lebih efektif untuk para pekerja seks komersial.. Bagi pihak Aparat Kepolisian dan Satpol PP 

sebagai anggota negara lebih selektif dan teliti dalam mentertibkan kembali para pekerja seks 

komersial terselubung.  
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