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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu fenomena sosial yang sudah ada sejak masa awal 

diciptakannya manusia adalah pelacuran, dan fenomena tersebut hingga saat ini 

belum bisa diatasi, bahkan secara kuantitas justru meningkat dan penyebarannya 

semakin merata hampir di seluruh dunia. Pelacuran merupakan profesi yang 

sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa 

tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan 

nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. 

Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berkembang dan senantiasa menjadi 

masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi (Kartono, 1999). 

Walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap pelacuran di sebagian besar 

negara Asia, pelacuran masih sangat diperlukan masyarakat dalam fungsinya 

sebagai kontrol sosial (Koentjoro, 2004).  

Praktek pelacuran juga harus tetap dikontrol keberadaanya karena empat 

da pelacuran 

sebelumnya, (b) ia akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran 

sebelumnya, (c) penyakit menular akan merajalela, (d) jika rumah bordil ditutup, 

jumlah pelacur jalanan akan makin banyak sehingga masalah lain yang lebih 

serius akan timbul. Seseorang yang memutuskan menjadi pelacur sebenarnya 

bukan tujuan dalam mencari nafkah, melainkan sebagai salah satu dari upaya 

untuk mencapai tujuan lain yang lebih utama, karena mereka tidak pernah 

bercita-cita menjalani profesi sebagai penjaja seks dan mau menjalani profesinya 

karena berbagai faktor. 

Pelacuran suatu komunitas yang memiliki keunikan, tidak saja dari 

kehidupan yang sering dianggap menyimpang tetapi juga dari sisi tindakannya 

yang melegalkan seksualitas-kontraktual dalam kehidupannya. Terlepas dari 

berbagai motif penyebabnya, yang jelas para pelacur dianggap sebagai kelompok 



yang menyimpang dari moralitas agama. Sampai hari ini, identifikasi diri para 

pelacur adalah orang yang melakukan penyimpangan moral dan seksual. 

Menurut Kartono (1999) faktor utama yang mendorong seseorang  

berprofesi sebagai PSK adalah faktor keterbatasan ekonomi dan kemudian karena 

alasan inilah PSK lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sudah menjadi stigma masyarakat 

ketika berbicara mengenai PSK selalu perempuan yang menjadi obyek utamanya 

padahal di sisi lain juga banyak kaum laki-laki yang merambah profesi ke dalam 

dunia pelacuran. PSK laki-laki pun sebenarnya juga sudah ada sejak zaman dulu 

namun tidak dibicarakan secara terbuka seperti sekarang ini. Laki-laki yang 

bekerja sebagai PSK biasanya disebut dengan sebutan gigolo. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia gigolo adalah laki-laki bayaran 

yang dipelihara oleh seorang wanita sebagai kekasih atau lelaki sewaan yang 

pekerjaannya menjadi pasangan berdansa; laki  laki penghibur; laki-laki yang 

profesinya menjual diri kepada para wanita sebagai penghibur. Sedangkan 

menurut Pribadiningtyas (2009), gigolo adalah golongan playboy dan memiliki 

libido seksual lebih tinggi dibandingkan pria secara umum. 

Fenomena adanya gigolo menjadi suatu hal  menarik sehingga sempat 

dijadikan sebuah film dengan judul 

lama juga ada sebuah film singkat menghebohkan pulau yang selalu disanjung 

sebagai surga dunia yaitu pulau dewata Bali yaitu Cowboys Paradise. 

Liputan6.com, Kuta: Sebuah film dokumenter tentang gigolo atau pria penghibur 

wanita di Pantai Kuta, Bali, marak beredar di kalangan pengguna internet. Film 

berjudul Cowboys Paradise ini dapat disaksikan di situs pengunduh video Youtube. 

Demikian informasi yang diperoleh SCTV hingga Sabtu (24/4/2010).  

 

a 

perempuan yang selalu menjadi korban profesi dunia prostitusi. Justru 

keberadaan gigolo ini yang seolah-olah mereka adalah seorang pelacur papan 

atas, karena keberadaan mereka yang sangat eksklusif. Selain itu film terbaru lagi 

yang menggambarkan tentang  

ditayangkan tahun 2010.  



Perkembangan zaman yang penuh dengan mode kapitalisme memberikan 

dampak pergeseran di segala aspek kehidupan. Termasuk pergeseran nilai-nilai 

kehidupan berupa nilai sosial, ekonomi, estetika, agama bahkan seksualitas. 

Pergeseran nilai ini memunculkan pergeseran perilaku yang salah satunya adalah 

munculnya gigolo. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

kembali, peneliti ingin melihat dari sudut pandang psikologis yaitu terkait dengan 

perilaku seksualnya (libido seksual). Menurut Jacques Lacan (dalam Soekatno, 

2008) ), libido adalah sesuatu yang ada untuk menunjukan keinginan yang bukan 

berupa substansi namun ada pada tingkat proses primer dan berpengaruh pada 

semua bentuk pendekatan yang dilakukan oleh individu. Libido merupakan cara 

dasar alam bawah sadar untuk menjalankan fungsinya. Libido seksual yang tinggi 

kemudian mengakibatakan kondisi hiperseksualitas pada gigolo. Kondisi 

hiperseksual inipun ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya (dalam 

Sadardjoen, 2005) yaitu 1) pelarian terhadap konflik yang bersumber pada 

konflik oedipal yang tidak teratasi, 2) kebutuhan untuk membuktikan derajat 

maskulinitas atau feminitas, 3) kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan 

hubungan yang intim. 

Keberadaan gigolo sekarang semakin mudah ditemukan melalui situs di 

internet dan media yang lainnya dengan alasan memberikan jasa pelayanan 

pemijatan dan lain-lain cara yang digunakan. Iklan pelayanan jasa yang diberikan 

lewat media-media, memiliki makna pesan yang tersembunyi, disampaikan 

secara tidak terbuka yaitu merupakan layanan seks bagi perempuan oleh seorang 

gigolo yang ingin memberikan kepuasan libidonya kepada perempuan yang 

membutuhkan (Syam, 2010). Sementara itu yang menjadi konsumennya tidak 

hanya perempuan tetapi juga gay yang menyukai laki-laki daripada perempuan. 

Ternyata gigolo tidak bekerja sendirian, mereka juga terorganisir meskipun tidak 

terlalu kental. Mereka sering mencari pelanggan bersama namun tak jarang juga 

mereka mencari pelanggan sendiri (sumber: forum.kafegaul.com).   

Alasan seseorang memilih menjadi gigolo yaitu 1) tidak mau hidup 

melarat atau susah, 2) dirinya selalu dianggap rendah oleh kaum perempuan, 3) 

orang disekitarnya kurang bisa menerima keberadaanya karena menganggur 

terlalu lama, 4) merasa kurang puas dengan keadaan dirinya sendiri, 5) terkena 



PHK dari tempat kerjanya dan tuntutan hidup yang terlalu tinggi  (Rahmawati, 

2005). Oleh sebab itu mereka berusaha bangkit dari keadaan yang membuat 

harga diri mereka direndahkan oleh orang lain sehingga mereka memilih jalan 

pintas yaitu memilih bekerja sebagai seorang gigolo karena sedikit bekerja tapi 

menghasilkan imbalan yang besar dan tidak akan pernah kekurangan secara 

material (Emka, 2003). 

Dewasa ini keberadaan gigolo tidak didominasi oleh orang-orang yang 

memiliki cukup umur namun juga anak-anak di bawah umurpun juga 

dieksploitasi seorang germo untuk kepentingan material. 

Metrotvnews.com, Surabaya: Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak, 

Surabaya, Jawa Timur membongkar praktek prostitusi gigolo (pria pekerja 

seks). Bisnis tersebut melibatkan anak laki-laki di bawah umur (17/11/2010).  

 

Seorang anak yang seharusnya mengenyam pendidikan dan diberikan pengarahan 

yang baik untuk menata masa depannya tetapi dengan iming-iming uang mereka 

dieksploitasi secara seksual. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti terhadap 3 orang yang 

bekerja sebagai gigolo dan salah seorang  informan yang mengetahui tentang 

dunia gigolo, ada beberapa alasan yang disampaikan yaitu 1) adanya dorongan 

kebutuhan seksual; 2) munculnya keinginan balas dendam terhadap perempuan; 

3) kondisi ekonomi; 4) sebagai pekerjaan sampingan. Dua orang yang 

menyampaikan alasan tersebut adalah seorang gigolo yang memiliki pekerjaan 

yang cukup mapan yaitu sebagai kepala bagian dan staf administrasi di sebuah 

perusahaan. Secara ekonomi mereka sudah bisa dikatakan cukup untuk 

memenuhi kebutuhanya.  

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi bukanlah 

faktor utama yang menjadi alasan seorang laki-laki rela menjadi seorang gigolo. 

Masih banyak laki-laki yang secara ekonomi dibawah rata-rata penghasilanya 

namun mereka juga tidak bekerja sebagai gigolo. Mereka tetap bekerja sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya, sesuai dengan nilai 

agama, estetika, dan norma yang berlaku. Sebagian besar dari alasan di atas 

karena adanya faktor psikologis individu itu sendiri, semuanya tidak terlepas dari 

motivasi, persepsi, pola pikir, sikap dan perilaku individu tersebut. 



Kemudian, munculnya alasan untuk melakukan balas dendam terhadap 

seorang  perempuan. Pernyataan ini diungkapkan, kemugkinan hanya sekedar 

menjadi kamuflase dari kondisi emosi individu. Jika memang rasa sakit akibat 

perempuan itu menjadi faktor pemicu utama seseorang untuk menekuni profesi 

sebagai seorang gigolo, tidak menutup kemungkinan dengan orang lain yang 

memiliki pengalaman yang sama. Faktanya masih banyak orang-orang dengan 

pengalaman yang sama namun mereka masih bisa menekuni profesi selayaknya. 

Selain itu adanya dorongan kebutuhan seksual, berbicara tentang 

dorongan kebutuhan seksual bukanlah solusi utama dengan menekuni profesi 

dunia pelacuran (gigolo). Kepuasan seksual tidak harus didapatkan dengan cara 

melacurkan diri menjadi gigolo yang sangat jelas mendapatkan pertentangan dari 

semua pihak karena bertentangan dengan norma baik sosial maupun agama. 

Ditinjau dari sudut pandang agama, jika memang seseorang sudah mampu dan 

takut terjerumus ke dalam perzinahan maka dianjurkan untuk menikah. Menjalin 

hubungan yang diresmikan dengan ikatan pernikahan itu akan lebih baik, tidak 

bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarkat dan agama. Ikatan 

pernikahan lebih diakui oleh negara dan agama, seseorang menyalurkan 

dorongan seksualnya dengan pasangan yang sah tanpa ada rasa takut akibat dari 

hubungan tersebut. Pernikahan merupakan solusi yang bisa diterima oleh 

masyarakat dibandingkan dengan menjajakan diri yang bertentangan dengan 

norma masyarakat. Akan tetapi masih banyak orang yang tetap memilih menjadi 

seorang gigolo meskipun secara material mereka dapat dikatakan sebagai orang 

yang mampu.  

Dari beberapa alasan di atas yang menjadi faktor seseorang menjadi 

gigolo dapat diasumsikan bahwa alasan-alasan tersebut bukan merupakan dasar 

utama sesorang memilih profesi sebagai gigolo. Ada permasalahan yang sangat 

mendasar sabagai akar yang mendorong seseorang untuk memilih menekuni 

profesi sebagai gigolo. Dapat dimungkinkan bahwa faktor yang mendasar 

tersebut ada keterkaitan dengan kondisi psikologis individu tersebut. 

Menurut Lloyd & Weiten (2000) psikologi berarti ilmu yang mempelajari 

tentang tingkah laku dan segala hal yang berhubungan denga proses mental. 



Sedangkan Chaplin (2008), berpendapat bahwa psikologi adalah segala hal yang 

menyinggung akan perasaan dan asal-usul adalah mental. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Lahey (2003), ia 

mengatakan bahwa psikologi berarti mempelajari tingkah laku dan proses mental 

seseorang. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa tingkah laku yang dimaksud 

adalah segala hal yang bisa diamati/dilihat secara langsung atau dapat diobservasi 

seperti cara berjalan, berbicara maupun ekspresi wajah. Sedangkan proses mental 

berhubungan dengan pikiran seseorang, emosi, perasaan, dan motif yang tidak 

dapat dilihat secara langsung atau tidak dapat diobservasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), psikologis adalah segala 

sesuatu yang berkenaan dengan psikologi dimana psikologi itu sendiri secara 

singkat adalah ilmu atau studi ilmiah yang berkaitan dengan proses mental yang 

mana proses-proses mental meliputi pikiran, perasaan, emosi, motivasi, impian, 

persepsi dan kepercayaan, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada 

perilaku. 

Faktor Psikologis merupakan sesuatu yang mendorong perilaku dan 

proses mental individu yang mencakup proses berpikir (aspek kognitif) dan 

emosi-emosi (aspek afektif) yang diikuti dengan aspek-aspek tingkah laku (aspek 

konatif) seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang -Faktor yang Melatarbelakangi Laki-Laki Bekerja Sebagai 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh peneliti adalah apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang laki-laki 

bekerja sebagai gigolo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang melatarbelakangi seorang laki-laki bekerja sebagai gigolo. 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi 

pengembangan disiplin ilmu Psikologi Klinis.  

2. Manfaat secara praktis 

Dari penelitian ini diharapakan mampu memberikan tambahan informasi dan 

masukan bagi orang yang membacanya. Yang kemudian diharapkan mampu 

memberikan solusi dan meminimalisir/mencegah adanya aktivitas prostitusi 

khususnya terkait dengan keberadaan gigolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


