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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum

harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka

pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh

suatu sistem kesehatan nasional.1

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas

menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai

kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Pasal 47

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas

tentang upaya pelayanan kesehatan yaitu “upaya kesehatan diselenggarakan

dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif (penigkatan kesehatan),

preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pencegahan penyakit), serta

1Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, Hal, 13.
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rehabilitatif (pemulihan kesehatan), yang dilaksanakan secara terpadu,

menyeluruh, dan berkesinambungan”.

Organisasi Kesehatan Dunia pada Tahun 1948, merumuskan bahwa

definisi kesehatan yaitu “suatu kondisi perasaan sempurna, baik secara fisik,

mental/ kejiwaan, maupun lingkungan (sosial)”.2Secara global Hak Kesehatan

Seksual dan Hak Reproduksi (HKSR) atau Sexual and Reproductive Health

and Rights (SRHR), (International Conference on Population and

Development/ ICPD) di Kairo Mesir Tahun 1994, bahwa kesehatan

reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik,

mental, sosial dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan segala

hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya maupun proses

reproduksi itu sendiri.3 Aspek kesehatan reproduksi yaitu, sekumpulan

metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan

reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan

reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan

hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan

dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.4

Hak atas kesehatan reproduksi adalah milik semua perempuan

khususnya bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan kaum rawan

akan gangguan kesehatan reproduksi. Kementerian Kesehatan Indonesia

2Riyadh Sa’ad, 2007, Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah saw, Jakarta: Gema Insani Press, Hal,
233.
3Made Okara Negara, 2005, Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi
Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Hal, 9.
4Layyin Mahfina, Elfi Yuliani Rohmah, Retno Widyaningrum, 2009, Remaja dan Kesehatan
Reproduksi, Yogyakarta: STAIN Ponorogo, Hal, 38.



3

Tahun 2013, mencatat sedikitnya 230.000 PSK dan 6,7 juta laki-laki yang

merupakan pelanggan PSK.5 Tahun 2015 jumlah PSK sebanyak 56.000 PSK

yang berada di dalam lokalisasi dan 168.000 diluar lokalisasi.6 Sementara

menurut menteri sosial masih adanya 100 titik lokasi prostitusi yang tersebar

di Indonesia dan sulit untuk diidentifikasi.7 Unicef memperkirakan 30%

pelacur di Indonesia kurang dari 18 tahun.8Dengan jumlah yang cukup

banyak berada di luar lokalisasi maka memungkinkan mereka tidak

mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi secara optimal.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memiliki program yaitu

memonitoring dan mendistribusikan alat kontrasepsi kondom secara gratis ke

25 outlet sehingga sampai ke lokasi-lokasi rawan. Dari target semester II

Tahun 2015, KPA Kota Yogyakarta menargetkan 81.304 buah kondom dan

sampai sekarang lebih dari 71.289 buah kondom telah tersalurkan ke outlet-

outlet.9Selain KPA terdapat perkumpulan Perempuan Pekerja Seks

Yogyakarta (P3SY) yang menaungi keluhan para PSK dan membantu

memperjuangkan hak atas kesehatan reproduksi bagi PSK. Menurut

Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Komersial Yogyakarta

5Wilujeng Kharisma, 2016, http://www.jabarpublisher.com/index.php/2016/02/24/ups-indonesia-
jadi-negara-terbesar-di-dunia-terkait-lokalisasi-prostitusi/, diakses pada tanggal 11-5-2017
6Widi Hatmoko, 2015, http://merahputih.com/post/read/wow-jumlah-psk-di-indonesia-capai-56-
ribu, diakses tanggal 11-5-2017.
7Tribun Jateng, 2016, Berapa Jumlah Titik Prostitusi di Indonesia Ini
Jawabannya,http://jateng.tribunnews.com/2016/04/17/berapa-jumlah-titik-prostitusi-di-indonesia-
ini-jawabannya, diakses pada tanggal 11-5-2017.
8Kompas.com, 2016, Ini 12 Negara Teratas soal Belanja Seks, Indonesia Jadi "Juru
Kunci",http://internasional.kompas.com/read/2016/02/23/16000071/Ini.12.Negara.Teratas.soal.B
elanja.Seks.Indonesia.Jadi.Juru.Kunci, Diakses pada tanggal 11-5-2017
9Randika Ferri K, 2015, KPA Yogya Buka Outlet Kondom Gratis Guna Tekan Penularan HIV/
AIDS, http://jogja.tribunnews.com/2015/10/23/kpa-yogya-buka-outlet-kondom-gratis-guna-tekan-
penularan-hiv-aids, Tribunjogja.com, diakses tanggal 23-5-2017.
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(P3SY) dari pendataan Tahun 2015 terdapat 250 orang PSK yang berada di

Sosrowijayan. Terdapat sekitar 180 orang yang sudah bergabung dalam

kelompok tersebut. Pada Tahun 2016 terdapat sekitar 380 PSK yang menetap

di Sarkem.10 Sebagian PSK yang beroperasi di Sarkem, merupakan warga

pendatang yang berasal dari Magelang, Salatiga, Purworejo, Tegal, dan

sekitaran Kota Yogyakarta. Umur PSK yang berada di Sarkem sekitar 20

tahun hingga 60 tahun.11Praktik prostitusi yang berada di Pasar Kembang

sudah ada sejak zaman kolonial belanda, wilayah Sosrowijayan kulon ini

dikenal sebagai tempat praktik prostitusi, kurang lebih sejak 125 tahun yang

lalu, berjalan beriringan dengan pembangunan rel kereta api di Yogyakarta.12

PSK adalah pekerjaan yang memiliki resiko untuk menimbulakn

berbagai penyakit yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, serta

memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan. Dampak penyakit yang

ditimbulkan antara lain: gonore, herpes, infeksi jamur, sifilis, vaginitis, bisul,

kutu kelamin, dan HIV/AIDS.13Demi mewujudkan hak bagi PSK didirikan

panti rehabilitasi untuk membantu para PSK agar berhenti menjadi PSK.

Beberapa tawaran dana dari pemerintah dianggap belum cukup untuk

memberikan pelatihan serta modal bagi semua PSK. Pekerja seks komersial

adalah salah satu bagian dari dunia pelacuran yang didalamnya termasuk

10Liputan6, 2016, Anggota DPRD Yogyakarta Pastikan Sarkem Tak Akan Ditutup,
http://regional.liputan6.com/read/2458544/anggota-dprd-yogyakarta-pastikan-sarkem-tak-akan-
ditutup, diakes pada tanggal 11-5-2017.
11Muji Barnugroho, Ibid, diakses pada tanggal 15-05-2017.
12Siswanto, BestyanBreny, 2013, Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta:
StudiInteraksiPekerjaSeksKomersialPasarKembangdenganMasyarakatSosrowijayan, Yogyakarta:
UIN SunanKalijaga, Hal,1
13Eny Retna Ambarwati,Y, Sriati Rismintari, 2009, Asuhan Kebidanan Komunitas, Yogyakarta:
Nuha Medika,Hal, 31-41.
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gigolo, waria, dan mucikari. Dalam pelayanan kesehatan semua orang

memiliki perlakuan hak yang sama tanpa diskriminasi, termasuk pekerja seks

komersial.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan

pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan reproduksi khususnya

untuk PSK. Kepala Puskesmas Gedongtengen, mendapatkan tugas mengikuti

pertemuan dengan pihak pengelola lembaga swadaya masyarakat, keamanan

dan para tokoh di wilayah Pasar Kembang, untuk menjalankan program Pusat

Layanan Kesehatan Klinik IMS dan VCT  karena sebelumnya terjadi 13

kasus HIV di Sarkem pada Tahun 2014 dan 19 kasus HIV pada Tahun 2016.

Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi

tanpa terkecuali seorang PSK, karena kegiatan yang mereka lakukan rentan

akan penyakit menular seksual. Penularan bisa terjadi dari PSK ke pelanggan,

pelanggan ke istri dan kemudian istri ke janin (kandungan). Hal ini sesuai

dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa “setiap perempuan berhak

atas pelayanan kesehatan sisten reproduksi”.

Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan dilindungan oleh

Undang-Undang, tidak terkecuali seorang PSK. sehingga penting bagi tenaga

kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

agar dapat mengurangi penyebaran penyakit menular seksual yang

diakibatkan oleh PSK. Berdasarkan kondisi diatas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum
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Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Ditinjau dari Aspek Kesehatan

Reproduksi di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan

pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum

terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi

di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta?

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks

komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi di Pasar Kembang

(Sarkem) Yogyakarta?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap kesehatan reproduksi pekerja seks komersial di Pasar

Kembang (Sarkem) Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan penelitian diatas, maka dapat tentukan tujuan dari penelitian

ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peraturan yang mengatur tentang

perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek

kesehatan reproduksi di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta.
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2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi

di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan apakah faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan

reproduksi pekerja seks komersial di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas, maka dapat ditentukan beberapa manfaat daripenelitian

ini terdiri dari manfaat praktis dan akademis antara lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi pembuat peraturan

Peneliti ini diharapkan mampu memberi masukan dan informasi

dalam membuat peraturan terkait perlindungan hukum terhadap

pekerja seks komersial, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan

kesehatan reproduksi bagi PSK.

b. Bagi tenaga kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

pentingnya memberikan hak pelayanan kesehatan reproduksi bagi

PSK.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan di bidang hukum, khususnya PSK  karena pada dasarnya



8

perempuan juga merupakan suatu subjek pembangunan di Indonesia yang

juga memerlukan suatu kepastian dan perlindungan hukum, karena

perempuan sebagai subjek pembangunan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yaitu uraian tentang materi penelitian, jalan

penelitian, dan data yang akan dikumpulkan, dan analisis data serta hasil

rancangan tesis.14 Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu

pendekatan secara yuridis sosiologis. Yaitu mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan nyata.15 Artinya dengan pendekatan ilmu-ilmu

sosial untuk memahami keadaan nyata masyarakat atau lingkungan

masyarakat bertujuan untuk menemukan fakta, kemudian mengidentifikasi

masalah dan akhirnya menuju ke penyelesaian masalah, dengan

menganalisis hukum16. Obyek penelitian yaitu perlindungan hukum

terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi.

Cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian

dengan meneliti sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan

hidup didalam masyarakat.17

14Agnes Widanti, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian & Thesis, Semarang: Universitas
Katolik Soegijapranata, Hal, 6.
15SoerjonoSoekanto, 1986, PengantarPenelitianHukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal,
51.
16Agnes Widanti, Ibid, Hal, 7.
17Ridwan, 2008, Metodologi dan  Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta, Hal, 55.
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Dalam penelitian ini akan membahas tentang aspek yuridis dan aspek

sosiologis. Aspek yuridisnya yaitu seperangkat aturan-aturan atau undang-

undang yang berkaitan dengan hukum kesehatan yang akan digunakan

serta berkaitan dengan penelitian ini, aspek sosiologisnya yaitu tentang

aspek kesehatan reproduksi. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana

suatu perlindungan hukum terhadap bentuk pelayanan kesehatan

reproduksinya khususnya bagi PSK.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi

yang bertujuan untuk mengubah kesimpulan–kesimpulan yang diterima,

ataupun dengan mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari

dalil–dalil tersebut. penelitian ini dapat diartikan sebagai pencarian

pengetahuan dan pemberiartian yang terus menerus terhadap sesuatu,

namun penelitian ini juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis

untuk menemukan sesuatu yang baru.18 Penelitian ini bersifat deskriptif

analitis yang menggambarkan peraturan perundang–undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori–teori hukum dalam praktik pelaksanaan

yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.19

Dalam penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan atau

menggambarkan serta menganalisis antara teori dan kenyataan yang rill

mengenai permasalahan perlindungan hukum tentang pekerja seks

komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, tujuan hubungan

18Mohammad Nazir, 2000, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal, 14.
19Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal,
97-98.
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sosiologis dengan deskriptif analitik yaitu untuk mencari kebenaran

peraturan perundang-undangan didalam teori-teori dan kepustakaan

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data

primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber

asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau langsung

dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. Artinya data yang

belum diolah dan diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh

orang yang melakukan penelitian/orang yang bersangkutan. Sedangkan

data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti yang sebelumnya

telah melakukan penelitian.20 Artinya data yang diperoleh dari orang yang

lebih dulu telah melakukan penelitian.

Data primer diperoleh langsung dari responden dengan cara

wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan. Sedangkan data sekunder

diperoleh dari sumber lain atau dari hasil kepustakaan antara lain buku,

dokumen, artikel, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pekerja

seks komersial. Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat

dikatagorikan kedalam: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.21

20Agnes Widanti, Op.Cit, Hal, 11
21Peter MahmudMarzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hal, 141.
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a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari atas peraturan

perundang–undangan.22 Sebagai suatu penelitian yuridis sosiologis

maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan judul

penelitian. Bahan hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1) Undang–Undang Dasar Tahun 1945,

2) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

4) Undang–Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,

5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi, dan

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisisa dan

memahami bahan hukum primer. Misalnya berupa rancangan

perundang–undangan, buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan

pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

bahan hukum sekunder berupa buku–buku yang terkait judul penelitian,

antara lain :

22Soejono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: cetakan II, UI-Press, Hal, 13.
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1) Buku–buku (referensi) tentang kesehatan reproduksi, ilmu obstetri

dan ginekologi sosial bagi kebidanan, kalainan dan gangguan pada

sistem reproduksi

2) Buku–buku tentang metode penelitian kualitatif dan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan–bahan lain yang ada relevansinya

dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat

kabar dan internet.23 bahan-bahan yang memberikan informasi atau

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan majalah yang

menjadi tambahan bagi peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.24

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

penelitian.25 Subjek dalam penelitian ini adalah PSK. Sedangkan obyek

penelitian yaitu hal yang menjadi sasaran peneliti. Adapun obyek

penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial

(PSK) di tinjau dari aspek kesehatan reproduksi di pasar kembang

(Sarkem) Yogyakarta.

Dari populasi 380 PSK yang berada di Sarkem, yang akan menjadi

responden dalam penelitian ini adalah lima orang PSK dan narasumber

23Peter MahmudMarzuki, Ibid, Hal, 52.
24Abdurahman, 2009, SosiologidanMetodelogiPenelitianHukum, Malang: UMM Press, Hal, 25.
25Muhammad Idrus, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Erlangga, Hal, 91.



13

adalah kepala puskesmas, dokter, bidan, ketua kelompok koordinator

perhimpunan perempuan pekerja seks komersial, pemilik losmen,

pengelola program komisi penanggulangan AIDS, kepala seksi

pengendalian penyakit menular dinas kesehatan Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik

wawancara kepada PSK dan petugas kesehatan untuk mendapatkan data

primer. Tehnik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat mengamati

serta menelaah pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas PSK

yang berada di Sarkem. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan

dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan

jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).26

Bertujuan untuk memperoleh data primer, yang diperoleh langsung dari

narasumber seperti (dokter, bidan, kepala puskesmas, kelompok

perhimpunan perempuan pekerja seks komersial, pemilik losmen,

kepala seksi pengendalian penyakit menular dinas kesehatan Kota

Yogyakarta, pengelola program komisi penanggulangan AIDS). Obyek

dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja seks

komersial (PSK) di tinjau dari aspek kesehatan reproduksi di pasar

26Rianto Adi, 2005, MetodologiPenelitian SosialdanHukum, Jakarta : Granit, Hal, 72.
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kembang (Sarkem) Yogyakarta. Jenis wawancara yang digunakan

adalah  wawancara terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk

mengumpulkan data-data yang relevan dan tidak menutup kemungkinan

untuk berkembang.27

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan

mempelajari, serta memahami data yang berupa peraturan perundang-

undangan, buku teks, jurnal dan artikel, kamus serta ensiklopedia dan

lainnya, terhadap permasalahan yang akan dibahas.28 Dimana peneliti

ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja seks

komersial (PSK) di tinjau dari aspek kesehatan reproduksi di pasar

kembang (Sarkem) Yogyakarta. dengan membaca, mempelajari dan

menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan judul sebagai data

sekunder.

6. Metode Analisis dan Penyajian Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data

kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara narasi yang diperoleh dari

data primer dan sekunder serta tidak terlepas dari penafsiran hukum.

Maksudnya menguraikan data secara narasi dan bermutu dalam bentuk

kalimat, runtut logis tidak tumpang tindih.29 Analisis data ini bertitik tolak

pada informasi yang didapat dari responden dan narasumber (PSK dan

dokter, kepala puskesmas, bidan, pengelola program komisi

27Lexy J Moleong, 2006, MetodologiPenelitianKualititif, Bandung: RemajaRodsaKarya,Hal, 191.
28Rianto Adi, Ibid, Hal, 61.
29Rulam Ahmadi, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Hal, 107
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penanggulangan AIDS, kepala seksi pengendalian penyakit menular dinas

kesehatan Kota Yogyakarta, pemilik losmen). Inti dari analisis data

kualitatif ini terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu:

mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat

bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya saling

berkaitan.30

Adapun langkah analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Tehnik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik

wawancara dengan responden dan narasumber yang telah ditentukan.

Kemudian data dari hasil wawancara tersebut akan diuraikan dalam

bentuk narasi. Kemudian data sekunder yang berupa bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan

tersebut akan disatukan dalam kajian kepustakan.

b. Penyajian data

Dalam metode penyajian data, setelah data didapatkan kemudian

diperiksa dan diteliti ulang apakah sesuai dengan kenyataan yang ada,

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kemudian pada saat

proses pengolahan data telah selesai maka data disusun secara

sistematika, dan disajikan dalam bentuk teks kalimat. Kemudian data

yang telah diperoleh berisi tentang, perlindungan hukum terhadap

pekerja seks komersial (PSK) ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi

30Lexy J Moleong, Ibid, Hal, 289
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di pasar kembang (Sarkem) Yogyakarta, akan disajikan dalam bentuk

narasi.

F. Rencana Penyajian Tesis

Rencana penyajian tesis ini akan disajikan per sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penyajian

tesis yang akan menguraikan mengenai gambaran secara umum tentang

materi yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang teori–teori terkait judul tesis, antara lain :

definisi hukum, tujuan hukum, peraturan terkait PSK, definisi PSK,

faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi PSK, definisi

kesehatan reproduksi, penyakit atau kelainan pada reproduksi, cara

menjaga kesehatan reproduksi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti serta pembahasan berdasarkan analisa teori dan kenyataan

dilapangan.
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BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan tesis dari bab awal

serta dari hasil penelitian serta berisi saran–saran kepada pihak–pihak

terkait.

G. Jadwal Penelitian

No Kegiatan April-
Juni

Juli-
September

Oktober November Desember
- Januari

Febuari
- Maret

1 Sebelum Kelapangan
a.Pembuatan proposal
b.Konsultasi proposal
c.Ujian proposal
d.Penyempurnaan

proposal

2 Di Lapangan
Pengumpulan data

3 Setelahdari Lapangan
a.Edit data
b.Tabulasi data
c.Analisis data
d.Pembuatan draf tesis
e.Konsultasi tesis
f. Ujian tesis
g.Penyempurnaan tesis
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