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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam perkembangan Globalisasi mengakibatkan timbulnya suatu proses 

yang terjadi baik antara individu, kelompok maupun negara yang saling berinteraksi, 

bergantung, terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam kehidupan moderen 

yang mana kebutuhan masyarakat semakin hari semakin meningkat dan juga 

sempitnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan meningkatnya 

pertumbuhan penduduk, secara tidak langsung menimbulkan suatu proses 

ketergantungan antara masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam hal memperoleh 

pekerjaan yang mana setiap individu saling mempengaruhi dan bergantung satu 

dengan yang lainya dalam memperoleh pekerjaan guna mencukupi kebutukan 

ekonomi yang semakin hari semakin meningkat terutama di kota-kota besar. 

Sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini menjadi suatu problematika 

sosial dalam kehidupan masyarakat dengan wujud meningkatnya penganguran di 

Indonesia. Hal ini menimbulkan bayaknya masyarakat yang merantau (keluar dari 

daerah asal dan menuju ke daerah lain) untuk mencari lapangan pekerjaan di tempat 

lain. Terkhusus bagi pekerja Perempuan, peluang dan kesempatan karir yang masih 

terbatas dan juga rendahnya mutu pendidikan menjadikan perempuan sulit 

memperoleh pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyaknya perempuan yang memelih 

pekerjaan yang instan guna mencukupi kebutuhan ekonominya. Terbatasnya lapangan 

pekerjaan menjadikan  kentalnya suatu ikatan ketergantungan dalam hal  memperoleh 

pekerjaan yang terutama di rasakan oleh para pekerja perempuan. Dari ikatan 

ketergantungan ini acap kali menimbulkan  proses pertukaran yang kadangkala 

membebani para pekerja perempuan.  
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Proses pertukaran yang terjadi ini  dirasakan sangat membebani para pekerja 

Perempuan  dalam hal memperoleh peluang kerja. Dari permasalahan diatas  maka 

penulis berinisiatif untuk meneliti ketergantungan yang  menimbulkan pertukaran  

dari para pekerja  perempuan pemandu karaoke. Pemandu karaoke atau biasa dikenal 

dengan sebutan PK merupakan seseorang wanita yang bekerja dengan mendapatkan 

pelanggan dari cafe maupun tempat karaoke yang tugas utamanya menyiapkan 

peralatan dan lagu sebelum berkaroke serta menemani tamu saat berkaraoke. Seiring 

berkembangnya jaman pemandu karaoke sangatlah identik dengan wanita cantik, baju 

mini atau ketat, seksi yang memperlihatkan bentuk tubuhnya dan dandanan yang 

menor. Desas-desus yang beredar dari masyarakat dewasa ini, pemandu karaoke ini 

tidak hanya menemani para konsumen saja, namun pemandu karaoke ini juga 

menerima “panggilan” dari para konsumennya. Pemandu karaoke pada awal 

kemunculannya di sekitar tahun 1990-an, hanya menemani para konsumen saat 

menyanyikan lagu. Seiring berjalannya waktu, tugas pemandu ini bergeser menjadi 

teman ngobrol, bahkan menurut isu yang beredar menjadi teman kencan1.  

Prosedur kerja dari para Perempuan pemandu karaoke ini pada dasarnya  

bergantung pada peran Calo maupun Germo untuk memperoleh pelangga. Hal ini 

secara tidak langsung menimbulkan suatu proses pertukaran yang mana pemandu 

karaoke ini harus berbagi upah kepada para calo maupun germo yang sudah 

mencarikan pelanggan bagi pemandu karaoke tersebut agar hubungan mereka dapat 

terus berlanjut2. Dari permasalahan ini Penulis berinisiatif untuk meneliti hubungan 

ketergantungan yang memunculkan proses Pertukaran dalam memperoleh pekerjaan 

dari para Pemandu Karaoke di Wisata Karaoke Bandugan. 

Wisata karaoke di Bandungan sendiri merupakan suatu pola bisnis yang baru 

sekitar tahun 2000 an yang mana Bandungan padasaranya merupakan tempat 

                                                           
 1 Irmawati Nuri, “Konsep Diri Dalam Dinamika Psikososial Wanita Pemandu Karaoke di Kota Solo”, Naskah 

Publikasi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta ,  21 Juni 2014, hal 2. 
2 Sebagaimana di jelaskan Mas Deky , penjaga parkiran dan juga merangkap Calo/ PTL di salah satu Hotel dan 

Tempat karaoke di Bandungan Ambarawa, wawancara tanggal 14 oktober 2016. 
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prostitusi yang berdiri sejak tahun 1960 an dan pada tahun 1980 an para PSK di 

Bandugan di kenal dengan sebutan wabin (warga binaan), istilah pelacur yang di 

perhaluskan. Wabin ini biasanya tertib dan terkontrol. Wabin pada dasarnya di 

koordininasikan oleh ketua kelompoknya dan segala aktifitasnya selalu dimonitoring 

agar tidak menimbulkan hal-hal negative. Pada tahun 1998 negara indonesia dilanda 

krisis moneter. Saat itu banyaknya perindustrian bangkrut akibat melonjaknya Dolla 

AS (mata uang Amerika Serikat) dan merosotnya mata uang Indonesia, industri 

prostitusi di Bandugan banyak yang banting stir dengan merubah bisnis perhotelan 

menjadi bisnis  karaoke yang saat itu merupakan hiburan yang lagi menjamur di 

indonesia  akibatnya banyak juga PSK yang berganti profesi sebagai pemandu 

karaoke atau yang lebih di kenal dengan sebutan PK. namun hal ini tidak 

menghilangkan kesan prostitusi yang sudah melekat di Bandugan3.   

Di Bandugan terdapat banyak tempat karaoke dan semuanya bertema karaoke 

dewasa yang diperuntukan untuk orang dewasa dengan menyediakan fasilitas 

pemandu karaoke guna menemani para pelanggan saat berkaraoke. Peran pemandu 

karaoke di Bandungan ini sangat fundamental dalam menarik konsumen untuk datang 

berkaraoke dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sertempat. Oleh 

karena itu rata-rata tempat karaoke di Bandungan memperkerjakan  para pemandu 

karaoke.  

Para pekerja Pemandu karaoke di Bandungan semuanya berasal dari luar 

Bandungan  karena masyarakat setempat tidak memperbolehkan warganya untuk 

bekerja sebagai Pemandu karaoke. banyaknya tenaga kerja wanita pemandu karaoke 

ini di anggap masyarakat sangat membantu dalam hal meningkatkan prekonomian 

masyarakat, pendapatan masyarakat meningkat karena daya tarik  pemandu karaoke 

                                                           
3 Sebagaiman di jelaskan”Industri prostitusi di Bandugan tidak pernah mati”, dalam : 

http://www.kompasiana.com/bamset2014/industri-prostitusi-di-bandungan-tak-pernah-mati-

melampiaskan-nafsu-syahwat-2_54f92160a33311d33b8b4d38,  di unduh tanggal 17 oktober 2016 

http://www.kompasiana.com/bamset2014/industri-prostitusi-di-bandungan-tak-pernah-mati-melampiaskan-nafsu-syahwat-2_54f92160a33311d33b8b4d38
http://www.kompasiana.com/bamset2014/industri-prostitusi-di-bandungan-tak-pernah-mati-melampiaskan-nafsu-syahwat-2_54f92160a33311d33b8b4d38
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ini sehinga banyaknya orang yang berdatangan di Bandungan4. Di Bandungan sendiri 

dan kecamatan Ambarawa terdapat kurang lebih 700 orang tenaga kerja Perempuan 

yang datang mencari kerja di Bandungan. Para pekerja ini berasal dari berbagai 

daerah di pulau Jawa dan kebanyakan merupakan  alumni dari gang Dolly Surabaya 

yang telah di tutup5. 

Di wisata karaoke Bandungan status kerja dari para pemandu karaoke pada 

dasarnya bersifat free lane (bebas tanpa ada ikatan tertulis) pada suatu tempat 

karaoke, tetapi dalam hal memperoleh peluang dan akses kerja di tempat karaoke 

biasanya para pemandu karaoke menjalin suatu hubungan kerja dengan suatu tempat 

karaoke. Adanya suatu ikatan kerja antara pemandu karaoke dan suatu tempat 

karaoke ini maka berbagia tempat karaoke di Bandungan menambahkan satu struktur 

kerja  pada managemenya guna menjalin hubungan kerja dengan pemandu karaoke. 

struktur kerja ini dikenal dengan singkatan  PTL (Pengantar Tamu Losmen) atau yang 

biasa dikenal dengan Petugas lapangan6. 

Pengantar Tamu Losmen (PTL) merupakan suatu struktur kerja yang  sering 

bekerja di lapangan dengan fungsi menawarkan room (kamar) dan juga sebagai 

pengantar tamu yang akan menginap di Hotel/losmen. Seiring dengan 

perkembanganya pekerjaan sebagai PTLpun tidak lagi hanya  terdapat pada struktur  

tempat penginapan  saja, melainkan sudah merambak  pada tempat karaoke. Dengan 

proses kerjaanya yang selalu dilapangan dan  fungsi menawarkan room (kamar) maka  

PTL di tempat wisata karaoke memiliki fungsi ganda, yaitu selain menawarkan room 

dan mengantar tamu, PTL juga memiliki fungsi untuk menawarkan, mengantar , 

                                                           
4 Sebagaimana di  jelaskan Ibu Atik, salah satu warga  yang memiliki warung  di sekitar tempat 

karaoke Bandugan Ambarawa, wawancara tanggal 14 oktober 2016. 
5 Lihat “700 PSK Bandugan siap melayani untuk melampiaskan napsu Syahwat” dalam     

http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-nafsu-

syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7. Diunduh tanggal 17 Oktober 2016. 

6 Sebagaimana di jelaskan Pak George, Maneger di tempat karaoke Pesona Bandugan Ambarawa, 

wawancara tanggal 27- 03-2015. 

http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-nafsu-syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7
http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-nafsu-syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7
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menjemput dan memberikan akses bagi Pemandu karaoke (PK) untuk menunggu 

pelanggan di tempat karaoke dan PTL juga memiliki peran mencarikan PK sesuai 

kriteria pelanggan bila ada permintaan.  Struktur kerja dari PTL ini sangat berkaitan 

dengan peluang kerja para  Pemandu karaoke (PK), dikarenakan PTL merupakan 

bagian dari agen informasi stok penawaran atau promosi, sekaligus penyalur bagi 

permintaan tamu baik room maupun para Pemandu karaoke (PK). Disini peran PTL 

sangat penting karena memiliki informasi dan jaringan dalam menentukan relasi 

pertukaran dan peluang kerja bagi Pemandu karaoke (PK). Sehingga kesempatan 

kerja bagi para pemandu karaoke itu sangat bergantung pada peran  PTL7. 

Bila dilihat hubungan PK terhadap PTL dalam kaca mata Sosiologi itu secara 

tidak langsung memunculkan suatu hubungan Pertukaran. Yang mana Pertukaran 

sosial menurut Homans adalah interaksi antar individu yang melakukan pertukaran 

kepentingan dengan hukum dasar “imbalan dan keuntungan yang didapat oleh 

individu yang melakukan pertukaran itu”.(Salahudin, 2010 ) 

Hubungan ketergantungan ini menjadi sangat penting yang mana dari 

hubungan ini memunculkan suatu hubungan Pertukaran sosial. Di mana sejatinya 

PTL dalam hal  mengembangkan suatu usaha karaoke harus mampu menarik 

pelanggan untuk datang berkaraoke dengan cara menawarkan layanan Pemandu 

Karaoke bagi pelanggan yang ingin di temani oleh pemandu karaoke, oleh sebab itu 

fungsi PTL adalah mencari, mengantar dan menjemput Pemandu karaoke (PK) bila 

ada pesanan dari tamu, dengan kata lain  PTL yang menentukan peluang kerja para 

Pemandu karaoke (PK). Dari  proses ini sangat jelas bahwa Pemandu karaoke (PK) 

itu sangat bergantung pada peran dari PTL dalam hal menetukan peluang kerja 

(memeperoleh Pelanggan/ konsumen).  

                                                           
7 Sebagaimana di jelaskan Pak George, Maneger di tempat karaoke Pesona Bandugan Ambarawa, 
wawancara tanggal 27- 03-2015. 
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Berdasarkan fenomena di atas penulis sangat tertarik untuk melihat bagaimana 

model hubungan Pertukaran antara Pemandu karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu 

Losmen (PTL) di wisata karaoke Pesona Bandungan dengan judul : “Analisis Model  

Hubungan Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) 

dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di wisata  Pesona Karaoke  

Bandungan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di 

ambil oleh penulis adalah: 

Bagaimana Model Hubungan Pemandu Karaoke (PK) Dengan Pengantar Tamu 

Losmen (PTL) dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Pesona Karaoke 

Bandungan?  

1.3. Tujan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni: 

Untuk Mendeskripsikan Model Hubungan Pemandu Karaoke (PK) Dengan Pengantar 

Tamu Losmen (PTL) dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke 

Pesona Bandugan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Praktis  

1. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi terkait dengan 

Model Hubungan Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu 

Losmen (PTL) di  Pesona Karaoke Bandungan. 

2. Memberikan pemahaman akan proses pertukaran  yang terjadi  antara 

pemandu karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) di 

Pesona Karaoke Bandungan. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu sosiolog dengan 

menggunakan teori Pertukaran sosial dengan milihat Model hubungan 

Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) di Pesona 

Karaoke Bandungan. 

 

 

 

 

 


