
BAB IV 

REFLEKSI TEOLOGIS 

 

Pada bab IV ini penulis akan menguraikan tentang refleksi teologis yang 

didapat setelah penulis memaparkan teori-teori mengenai makna hidup yang dipakai 

dalam penulisan skripsi ini, dan juga setelah penulis melakukan penelitian terhadap 

Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dari penjelasan penulis 

tentang Logoterapi sebagai jalan untuk menemukan makna hidup dan meraih hidup 

bermakna, penulis akan melihat Logoterapi jika dilihat dari sudut pandang perspektif 

Teologis. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan dukungan terhadap Logoterapi 

sebagai metode dalam pencarian makna hidup dan pencapaian hidup yang bermakna 

yang telah ditulis oleh penulis, dan melihat apakah ada persamaan antara keduanya 

yaitu Logoterapi dan Teologis dalam pencarian makna hidup dan pencapaian hidup 

yang bermakna. 

Logoterapi adalah sebuah metode dalam dunia psikologi yang digunakan 

untuk membantu manusia menemukan makna hidup serta dalam meraih hidup yang 

bermakna. Di dalam Logoterapi terdapat tiga nilai yang dianggap sangat mendasar 

dan sangat menentukan yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, tiga 

nilai ini adalah: nilai kreatif, penghayatan dan bersikap ditambah dengan nilai 

harapan (nilai harapan ini sebagai tambahan). Nilai-nlai ini dianggap sebagai nilai 

mendasar dan sangat menentukan bagi seseorang atau manusia dalam menemukan 

makna hidup serta dalam pencapain hidup yang bermakna. Logoterapi mengajarkan 

bahwa makna hidup dapat ditemukan dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan 

bahagia maupun dalam keadaan yang menderita (dalam penderitaan sakit, bencana, 

kemalangan dll.). Namun di dalam Logoterapi hal yang paling ditekankan dalam 



menemukan makna hidup adalah ketika seseorang berada dalam keadaan yang 

menderita. Logoterapi mengajarkan bahwa jika seseorang berada dalam suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan (menderita) yang dia alami, maka ia akan 

menemukan makna hidup di dalam keadaan tersebut. Karena dengan mengalami 

keadaan yang menderita maka seseorang dapat memaksimalkan seluruh potensinya 

untuk bertahan bahkan untuk menghadapi keadaan tersebut, dengan mengalami 

keadaan yang menderita seseorang akan belajar untuk bertahan sehingga dapat 

menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam keadaan tersebut (yaitu nilai 

kreatif, penghayatan, bersikap serta munculnya harapan). Dengan menemukan 

makna hidupnya maka tujuan hidup juga akan terpenuhi dan hidup yang bermakna 

juga akan tercapai.  

Seperti halnya yang dapat dilihat dari keempat subyek penelitian. Dalam 

pencarian dan penemuan makna hidup, tentunya subyek penelitian mengalami 

keadaan yang menderita atau tragis. Dari beberapa subyek yang diteliti ternyata sikap 

yang dimunculkan ketika mengalami penderitaan adalah menerima dengan sabar, 

ikhlas serta tulus ini adalah bentuk dari nilai bersikap. Harapan akan kehidupan yang 

lebih baik di masa mendatang yang timbul dari dalam hati beberapa subyek 

penelitian serta keinginan bertobat merupakan motivasi tersendiri untuk dapat 

melanjutkan kehidupan sehingga makna dan tujuan hidup serta kehidupan yang 

bermakna dapat dicapai. 

Jika melihat Logoterapi tersebut dari sudut pandang Teologis atau perspektif 

Kristen maka akan dapat ditemukan suatu kesamaan yaitu bahwa manusia atau 

seseorang dapat menemukan makna hidupnya saat ia dalam keadaan yang menderita. 

Di dalam perspektif Teologis makna hidup seseorang dapat ditemukan saat ia 

mengalami suatu keadaan yang menderita. Dengan mengalami suatu keadaan yang 



menderita maka, ia akan bertahan dan mencoba mencari jalan keluar yang terbaik 

bagi hidupnya, di samping itu ia akan menyadari bahwa ia tidak akan mampu untuk 

mengatasi dengan sendirinya keadaan tersebut melainkan hanya berserah dan 

meminta pertolongan Allah. Di saat keadaan yang menderita inilah maka harapan 

akan muncul dalam diri seseorang untuk mendorong dia agar tetap melanjutkan 

hidup, harapan inilah yang nantinya mendorong seseorang untuk dapat menemukan 

makna serta tujuan dalam hidupnya.  

Di dalam Alkitab banyak memuat tentang tokoh-tokoh yang dalam 

kehidupannya mengalami suatu keadaan yang menderita. Seperti halnya Ayub, Ayub 

yang adalah seorang yang kaya raya, secara tiba-tiba keadaan itu berbalik, dia 

menjadi miskin dan tertimpa sakit penyakit. Dia merasa putus asa dan tidak berguna 

dan dia menyalahkan Allah, namun dia diingatkan kembali oleh para sahabatnya 

bahwa keadaan yang dia alami ini adalah ujian yang diberikan Allah. Dia mencoba 

bertahan dalam keadaan tersebut, sehingga muncullah harapan dalam dirinya agar 

hidup selayaknya terus berjalan, dan akhirnya dia menemukan makna dan tujuan 

hidupnya yaitu berkenan dihadapan Allah. Segala hal terjadi dalam kehidupan ini, 

terlebih keadaan yang tragis, semua itu adalah seijin Allah. Dengan mengalami suatu 

peristiwa yang tragis, Allah akan melihat bagaimana manusia atau seseorang itu 

bertahan dan apakah tetap berpegang teguh pada Allah atau sebaliknya. Harapan 

yang muncul ketika bertahan dalam keadaan yang tragis akan menimbulkan 

dorongan untuk tetap melanjutkan hidup sehingga makna dan tujuan hidup akan 

terpenuhi dan kehidupan yang bermakna juga dapat tercapai.  

Seperti halnya juga Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, 

mereka adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan menderita. Penderitaan yang 

mereka alami adalah penderitaan secara fisik dan juga penderitaan secara batin atau 



psikologis. Penderitaan secara fisik yang mereka alami berupa sakit yang mereka 

alami, seperti sakit paru-paru, pada bagian perut atau pada ginjal bahkan penyakit 

kelamin. Seperti yang dialami oleh beberapa subyek penelitian penulis, ada beberapa 

subyek yang mengalami penderitaan secara fisik. Ada yang menderita fisik pada 

bagian perut dan juga pada bagian paru-paru, hal ini dikarenakan subyek bekerja 

pada malam hari serta kurangnya waktu untuk tidur dan juga di dalam pekerjaan 

subyek diharuskan untuk minum minuman beralkohol. Di sisi lain penderitaan secara 

batin atau psikologis juga dialami oleh Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks 

komersial. Penilaian dan cap buruk yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka 

atas pekerjaan yang mereka lakukan inilah yang menjadi derita secara batin atau 

psikologis dan menjadi beban moral bagi Perempuan yang bekerja sebagai pekerja 

seks komersial. Tidak hanya mendapat penilaian dan cap buruk namun juga 

Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial mendapat ketidakadilan. 

Masyarakat Indonesia menganggap bahwa perempuan yang bekerja sebagai 

pekerja seks komersial atau pelacur adalah perempuan 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. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan 

keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian. Jika dilihat dari 

pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang 

dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si 

perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa 

uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. 

Para penegak hukum di Indonesia gencar melakukan penertiban terhadap para 



pekerja seks komersial, namun tidak terhadap orang-orang dibalik pekerjaan mereka 

yaitu para germo ataupun juga pelanggan. Ini adalah suatu bentuk ketidakadilan yang 

diterima oleh para pekerja seks komersial.  

Fenomena pelacuran yang terjadi di Indonesia, masyarakat Indonesia 

seringkali tidak melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi kenapa sebagian 

Perempuan bekerja sebagai pekerja seks komersial. Hal ini dikarenakan pola pikir 

yang sudah terberntuk dalam mayarakat Indonesia bahwa Perempuan yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial adalah orang yang hina dan kotor bahkan dianggap 

sebagai sampah dan musuh masyarakat yang harus diberantas. Namun ternyata 

faktor yang melatarbelakangi Perempuan bekerja sebagai pekerja seks komersial 

adalah hanya untuk mencari uang demi kebutuhan diri pribadi maupun keluarganya. 

Ini adalah dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga ada faktor 

lain yaitu tindakan semena-mena yang dilakukan  oleh laki-laki karena meninggalkan 

begitu saja setelah mendapatkan semua dari perempuan (tubuhnya atau 

keperawanan). Beberapa faktor inilah yang menjadikan sebagian perempuan bekerja 

sebagai pekerja seks komersial. Seharusnya masyarakat Indonesia tidak menganggap 

dan memandang rendah bahkan memberantas pekerja seks komersial, namun 

sebaliknya masyarakat Indonesia harus melihat faktor dibalik pekerjaan mereka. 

Ketika para perempuan pekerja seks komersial seringkali terlihat tertawa-tawa, 

sesungguhnya didalam hatinya merasa pilu, sedih dan teriris dengan hidup yang 

dialaminya. 

Begitu juga dalam pandangan agama-agama, pelacuran dianggap sebagai 

perbuatan yang hina dan sangat berdosa yang merusak nilai-nilai keagamaan. 

Pelacuran dalam Islam adalah haram hukumnya dan berdosa besar. Islam juga 

melarang berkawin dengan pelacur. Dalam pandangan umat Hindu pelacuran sangat 



dilarang, karena dalam Hinduisme, tubuh Perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi 

generasi berikutnya, mereka yang memperjual belikan susu kehidupan dalam 

pandangan hindu hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam Veda (kitab 

agama Hindu) yang merupakan kitab suci umat hindu pelacuran disebutkan sebagai 

sesuatu yang selain dipantangkan juga akan mendapatkan kutukan sebanyak 7 

keturunan. Dalam kitab suci agama Buddha, pelacuran jelas dilarang karena tidak 

sesuai dengan keinginan Buddha. 

Dalam pandangan agama Kristen, agama Kristen menyamakan penyembahan 

terhadap dewa-dewa lain selain kepada Allah sebagai pelacuran. Gambaran ini dapat 

ditemukan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 23 dan kitab Nabi Hosea (1:2-11). 

Gambaran pelacuran juga diceritakan Alkitab di dalam Kitab Kejadian 18-19, yaitu 

tentang Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora dikenal sebagai kota yang 

penuh kemaksiatan dan dosa. Allah telah mengingatkan supaya bertobat orang-orang 

di Sodom dan Gomora melalui Lot, namun orang-orang yang tinggal di kota itu tetap 

saja melakukan kemaksiatan dan dosa, oleh sebab itu Allah memusnahkan kedua 

kota tersebut. Alkitab juga secara jelas menunjukan bahwa masalah pelacuran 

memang telah ada sejak lama bahkan dalam suatu perumpamaan, Yesus pernah 

menyinggung mengenai masalah ini. Di masa Perjanjian Baru, khususnya di masa 

Yesus ini, masyarakat cenderung menganggap negatif perlakuan pelacuran karena itu 

orang baik-baik biasanya tidak mau bergaul dengan mereka bahkan menjauhkan diri 

dari orang-orang seperti itu. Paulus mengingatkan kepada jemaatnya yang berada di 

Korintus agar menjauhi dan tidak berbuat percabulan, hal ini dikarenakan kota 

Korintus dikenal sebagai kota yang penuh kemaksiatan dan percabulan, karena 

Korintus adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan di waktu itu. Oleh 

sebab itu dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan agar tidak 



melakukan percabulan karena tubuh adalah adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk 

tubuh serta tubuh adalah anggota Kristus(Korintus 6). Namun demikian tidak seperti 

Yesus yang digambarkan dekat dengan orang-orang yang disingkirkan oleh 

masyarakat seperti para pelacur, pemungut cukai, dan sebagainya. Di dalam Injil 

Matius dikatakan demikian:  

"Kata Yesus kepada mereka: 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan 

mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah'." (Matius 21:31).  
 

Hal ini bukanlah tanda bahwa Yesus menyetujui pelacuran tapi sikap Yesus 

kepada para perempuan sundal yang percaya kepada pemberitaan mengenai Dia. Ada 

pula kisah tentang Rahab, seorang pelacur bangsa Yerikho yang menyelamatkan dua 

orang mata-mata yang dikirim Yosua untuk mengintai kekuatan Yerikho (Yosua 2:1-

14). Dalam kisah ini, Rahab dianggap sebagai pahlawan, dan kerana itu ia 

diselamatkan sementara seluruh kota Yerikho hancur ketika diserang oleh tentara 

Israel yang dipimpin oleh Yosua. Kitab Yosua mengisahkan demikian:  

"Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua 

orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka 

diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, 

kerana ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua 

mengintai Yerikho." (Yosua 6:25). 

            

Bagi penulis fenomena pelacuran atau Perempuan yang bekerja sebagai 

pekerja seks komersial, hendaknya dilihat dahulu faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 

Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, tenyata mereka bekerja 

sekedar untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi maupun 

untuk keluarganya. Hal ini merubah pandangan bagi penulis yang sebelumnya 

menganggap bahwa para pekeja seks komersial adalah orang-orang yang hina, 

namun setelah melihat realita yang terjadi merubah pandangan serta pemikiran 



penulis. Para pekerja seks komersial juga perlu mendapatkan perhatian serius karena 

mereka bekerja untuk mencari uang agar dapat bertahan dalam kesulitan hidup yang 

dialami dan juga untuk menghidupi keluarganya. Bagi penulis banyak hikmah yang 

didapat setelah melihat realita yang terjadi pada perempuan pekerja seks komersial. 

Penderitaan yang dialami baik penderitaan secara fisik maupun batin atau psilogis, 

semua hal ini diterima dengan sabar dan tabah oleh para pekerja seks komersial. 

Harapan yang muncul saat mengalami penderitaan sehingga mampu bertahan dalam 

menjalani kehidupan, menjadikan motivasi tersendiri untuk dapat mewujudkan 

makna hidup serta mencapai tujuan hidup mereka.   

  

  

 


