
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari penulisan teori pada bab II sebelumnya dan hasil penelitian pada bab III, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri. 

Makna hidup ditemukan dalam keadaan yang penuh bahagia, 

namun tidak itu saja ternyata makna hidup dapat ditemukan 

dalam keadaan yang tragis atau menderita. 

b. Dalam kehidupan ini terdapat tiga bidang nilai yang 

memungkinkan seseorang menemukan makna hidup. Ketiga 

nilai ini adalah nilai kreatif, nilai penghayatan dan nilai bersikap 

ditambah dengan harapan. Di dalam pencapaian dan penemuan 

makna hidup dapat ditempuh melalui tiga jalan, yaitu (1) 

Melalui apa yang kita berikan kepada hidup (melalui kerja, 

karya dan cipta), (2) Melalui apa yang kita ambil dari hidup 

(menemui keindahan, kebenaran dan cinta), (3) Melalui sikap 

yang kita berikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa kita 

ubah. 

c. Dalam pencapaian dan penemuan makna hidup, seseorang atau 

manusia tidak lepas dari apa yang namanya tujuan hidup. 

Manusia dalam kehidupannya pastinya mempunyai tujuan hidup 

secara pribadi, dan banyak cara yang dilakukan manusia agar 

tujuan hidup dapat terpenuhi. Secara umum tujuan hidup yang 

ingin dicapai oleh manusia adalah dapat meraih suatu 



kesuksesan sehingga menimbulkan kebahagiaan di dalam 

hidupnya. 

d. Dari persperktif teologis seseorang atau manusia dapat 

menemukan makna hidup dan menjadikan hidup bermakna 

apabila menjalan tiga relasi yang ada dalam kehidupan manusia. 

Ketiga relasi ini adalah (1) relasi manusia dengan Allah, (2) 

relasi manusia dengan manusia, (3) relasi manusia dengan 

tanah(bumi). Dalam menjalankan ketiga relasi tersebut Hukum 

Kasihlah yang menjadi dasar relasi-relasi yang ada dalam 

kehidupan manusia. hal itu juga dapat diidentifikasi dari hidup 

para pekerja seks komersial. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap wanita yang 

bekerja sebagai pekerja seks komersial, maka dapat diambil kesimpulan dan benang 

merah sebagai berikut:  

1. Makna hidup yang ditunjukkan  kedalam 3 nilai pada masing-

masing subyek yang diteliti adalah sebagai berikut :  

a. Pada subyek pertama yaitu W, makna hidup bagi subyek adalah 

subyek ingin dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya 

pribadi. Kebahagian yang diinginkan subyek adalah suatu saat 

kelak mempunyai seorang suami yang menerima dia dengan apa 

adanya sehingga mempunyai keluarga yang bahagia. 

b. Pada subyek kedua yaitu T, makna hidup bagi subyek adalah 

untuk membahagiakan keluarganya, dan membantu 

perekonomian keluarganya, walaupun subyek bekerja sebagai 

pekerja seks komersial. 



c. Pada subyek ketiga yaitu DN, makna hidup bagi subyek adalah 

untuk membahagiakan dirinya pribadi. Selama ia merasa 

nyaman, subyek akan tetap melakukan pekerjaannya yaitu 

sebagai pekerja seks komersial. 

d. Pada subyek keempat yaitu S, makna hidup bagi subyek adalah 

dia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa 

melibatkan orang lain dan juga untuk membahagiakan 

keluarganya yang mempunyai kondisi ekonomi kurang begitu 

baik. 

2. Dari penelitian yang dilakukan, walaupun makna hidup dari 

keempat subyek berbeda dan dalam usaha bertahan dalam 

kehidupannya yang menderita juga berbeda, namun dapat ditarik 

benang merah sebagai kesamaan dari keempat subyek penelitian, 

yaitu semua subyek mempunyai harapan bahwa kelak kehidupan 

mereka menjadi lebih baik dan adanya keinginan yang sama yaitu 

untuk keluar atau berhenti dari pekerjaannya yang mereka lakukan 

saat ini. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh keempat subyek adalah sama, 

yaitu belum adanya penerimaan yang positif dari masyarakat baik di 

lingkungan pekerjaan mereka maupun lingkungan asal mereka. 

5.2 Saran 

Dari teori yang telah dijelaskan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

ada beberapa saran yang akan diungkapkan. Saran yang disampaikan dtujukan 

kepada masyarakat secara umum, lembaga-lembaga baik lembaga pemerintahan 

ataupun agama, pengelola tempat pelacuran dan pekerja seks komersial itu sendiri. 



Saran ini berguna untuk merubah cara pandang kita mengenai fenomena pelacuran 

atau pekerja seks komersial.  

a. Bagi masyarakat secara umum. 

Selama ini cara pandang masyarakat pada umumnya adalah memandang 

negatif perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Seringkali 

perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dianggap sebagai orang 

yang hina dan sampah masyarakat. Namun ternyata mereka yang bekerja sebagai 

pekerja seks komersial semata-mata hanya untuk mencari uang agar dapat bertahan 

dalam kehidupannya serta agar dapat membahagiakan keluarganya dan diri pribadi. 

Hendaknya masyarakat pada umumnya melihat apa yang melatarbelakangi mereka 

bekerja sebagai pekerja seks komersial sehingga masyarakat dapat menanggulangi 

fenomena pelacuran. Masyarakat pada umum juga diharapkan dapat membuat relasi 

yang baik dengan para perempuan yang bekerja sebagai pekrja seks komersial. 

Karena pada dasarnya manusia hidup saling tolong-menolong, menghargai serta 

saling menerima. Dengan sikap yang dapat menerima keberadaan mereka yang 

menjadi pekerja seks komersial, tentunya hal ini mendorong dalam diri pribadi 

mereka agar dapat hidup selayaknya. 

b. Bagi lembaga pemerintahan dan agama. 

Bagi agama-agama yang ada, sikap yang ditunjukan terhadap fenomena 

pelacuran hendaknya tidak jauh berbeda dengan masyarakat. Mereka yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial ternyata masih mempunyai harapan untuk hidup lebih 

baik lagi bagi masa depan mereka. Keinginan bertobat dan keinginan meninggalkan 

pekerjaan mereka saat ini patut dihargai. Mereka yang bekerja sebagai pekerja seks 

komersial perlu adanya bimbingan dan pendampingan sehingga iman dan keyakinan 

yang ada dalam diri mereka semakin bertumbuh. Doa dan harapan yang ternyata 



masih mereka lakukan, hal ini membuat motivasi tersendiri bagi mereka agar mereka 

tetap bertahan dalam kehidupan mereka yang menderita. Saat mereka tertawa namun 

ternyata mereka merasakan kesedihan dan tangis yang sangat mendalam akan 

kehidupannya. Dalam hal ini juga ditujukan kepada fakultas Teologi tempat dimana 

penulis menjalani studi perkuliahannya. Sebagai fakultas Teologi diharapkan mampu 

untuk melakukan pendampingan atau bimbingan konseling terhadap perempuan yang 

bekerja sebagai pekerja seks komersial. Karena tentunya mereka membutuhkan 

tempat dimana mereka dapat mengeluarkan segala emosi, pemikiran ataupun 

perasaan-perasaan yang mereka pendam dalam menjalani pekerjaan mereka. 

Diharapkan fakultas dapat memperjuangkan hak-hak asasi kemanusiaan bagi mereka 

yang menginginkan hidup yang selayaknya seperti masyarakat pada umumnya dan 

juga agar membebaskan mereka dari penderitaan keterikan dunia kerja mereka. 

Bagi lembaga-lembaga pemerintahan seperti pihak kepolisian, panti 

rehabilitasi ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang saat ini semakin banyak 

bermunculan, hendak tidak semena-mena melakukan razia atau sweeping bahkan 

menjatuhkan hukuman terhadap pekerja seks komersial. Kenyataan bahwa selama ini 

yang mendapatkan hukuman berat adalah pekerja seks komersial itu sendiri, namun 

bagi para germo, mucikari tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dengan para 

pekerja seks komersial itu. Para pelanggan yang memakai jasa mereka pun tidak 

mendapatkan hukuman yang sepadan dengan mereka. Di dalam kenyataannya 

fenoman pelacuran itu bukan saja hanya kegiatan yang dilakukan oleh pekerja seks 

komersial itu sendiri, namun dalam hal ini melibatkan berbagai pihak yaitu germo 

atau mucikari yang mempekerjakan mereka dan juga adanya pelanggan yang 

memakai jasa mereka. Fenomena pelacuaran lebih identik dengan kegiatan 

perdagangan. Oleh sebab itu lembaga pemerintahan yang disini berarti pihak 



kepolisian, diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya mengenai 

fenomena pelacuran, karena tidak hanya satu pihak saja yang melakukan namun ada 

berbagai pihak-pihak lain. 

Panti rehabilitasi adalah sebuah tempat untuk dapat memulihkan keadaan 

mental atau psikologis bahkan memulihkan jati diri seseorang. Para pekerja seks 

komersial yang dikirim ke tempat-tempat rehabiliotasi hendaknya mampu untuk 

membina serta meningkatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. 

Sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada di 

dalam diri mereka agar dapat membuat perubahan yang baik dalam diri pribadi 

mereka. Para pekerja seks komersial yang ada dip anti rehabilitasi hendak 

diperlakukan normal sama seperti manusia pada umumnya dan tidak membuat 

pembedaan terhadap mereka. panti rehabilitasi terhadap perempuan yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial ini sangat baik keberadaanya, dengan adanya panti 

rehabilitasi maka mereka akan berusaha mencoba membuat perubahan yang lebih 

baik dalam diri mereka. 

c. Bagi pengelola tempat pelacuran. 

Dalam hal ini saran yang akan diberikan berupa sekiranya para pengelola 

tempat-tempat pelacuran dapat mengadakan pemerikasaan kesehatan secara rutin 

terhadap pekerja seks komersial. Para pekerja seks komersial yang biasanya bekerja 

pada malam hari, ini tentunya akan mengakibatkan kondisi fisik atau kesehatan 

mereka kurang baik. Oleh sebab itu perlu adanya pemerikasaan kesehatan yang rutin 

dilakukan. Selain itu hendaknya para pengelola tempat pelacuran dan juga baik 

germo atau mucikari tidak memperlakukan mereka yang bekerja sebagai pekerja seks 

komersial sebagai budak. Kenyataan bahwa selama ini dan dari penelitian yang 

dilakukan para pekerja seks komersial dianggap sebagai budak yang tidak 



mempunyai pilihan apa-apa di dalam diri mereka selain diharuskan untuk bekerja 

sebagai pekerja seks komersial terus menerus. Pada kenyataannya bahwa mereka 

yang bekerja sebagai pekerja seks komersial juga membayar kepada germo atau 

mucikari yang ada. Sejumlah uang yang harus disetorkan setiap bulan kepada germo 

atau mucikari yang mempekerjakan mereka. 

d. Bagi para pekerja seks komersial itu sendiri. 

Bekerja sebagai pekerja seks komersial memang bukanlah pekerjaan yang 

diharapakan di dalam kehidupan manusia. Namun dengan keadaan perekonomian 

yang terjadi di dalam kehidupan manusia, maka manusia akan dapat melalukan 

berbagai cara agar dapat bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan ekonomi baik 

diri pribadi maupun keluarganya. Ternyata bagi para pekerja seks komersial, mereka 

bekerja semata-mata hanya untuk mencari uang demi kebutuhan diri pribadi maupun 

untuk keluarga mereka. Di dalam kenyataannya bekerja sebagai pekerja seks 

komersial banyak penderitaan yang dirasakan, baik penderitaan secara fisik atau 

batin. Namun walaupun merasakan penderitaan ternyata mereka yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial masih melakukan pekerjaanya, hal ini dilakukan agar 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan juga untuk keluarga. Oleh sebab itu saran 

yang dapat diberikan adalah bagi para pekerja seks komersial hendaknya dapat terus 

bertahan dalam keadaan yang menderita jika hal itu tidak dapat dirubah. Di sisi lain 

berusaha untuk dapat menimbulkan keyakinan dan harapan bahwa Tuhan akan 

menjadikan kehidupan lebih baik pada masa mendatang.  

 


