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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah ditetapkan,

maka peneliti mengumpulkan beberapa data primer yang didapatkan dari

narasumber dan responden mengenai perlindungan hukum bagi pekerja seks

komersial (PSK) ditinjau dari kesehatan reproduksi di pasar kembang (Sarkem)

Yogyakarta. Peneliti memilih Puskesmas Gedongtengen karena Puskesmas

tersebut telah terakreditasi. Puskesmas Gedongtengen memiliki program khusus

yaitu Pusat Layanan Kesehatan Klinik IMS dan VCT yang telah berjalan sejak

Tahun 2012. Narasumber yang terdiri dari kepala puskesmas, dokter, bidan, ketua

Kelompok Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Komersial, pemilik

losmen, Komisi Penanggulangan AIDS, kepala seksi pengendalian penyakit

menular Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan lima orang PSK sebagai

repsonden.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar Kembang (Sarkem)

Pasar Kembang (Sarkem) berlokasi di Kecamatan Gedongtengen,

tepatnya di RW 03 Sosrowijayan kulon. Berada di tengah pusat kota

Yogyakarta tepat berada di belakang hotel-hotel dan pertokoan Malioboro.

Kawasan Pasar Kembang adalah sebuah nama jalan yang berada di sebelah

Selatan Stasiun Tugu dan sebelah Barat Kawasan Malioboro.

Wilayah Sosrowijayan kulon ini terdiri dari 4 RT yaitu RT 14, 15, 16

dan 17 dengan luas Wilayah 112.500 m2. Lokasi Sarkem yang berada di
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tengah perkampungan ini terdiri dari beberapa Gang dari pangkal hingga

ujung Kawasan Sosrowijayan. Dari beberapa Gang pusat utama prostitusi

berada di RW 03 Sosrowijayan kulon dan masyarakat lebih mengenal

dengan sebutan Gang 3. Pada masa lalu daerah ini dikenal dengan nama

Balokan, karena pada masa itu daerah tersebut dijadikan tempat untuk

menaruh semua material untuk pembangunan rel kereta dan Stasiun Tugu.

Perubahan nama Balokan menjadi Pasar Kembang terutama berkaitan

dengan banyak penjual bunga disepanjang jalan Pasar Kembang di era 70-

an. Tidak terdapat data pasti kapan Sarkem berdiri, namun menurut warga

sekitar, Sarkem berdiri sejak Tahun 1818 pada masa pemerintahan Hindia

Belanda. Hindia Belanda sengaja membangun Sarkem dan menyediakan

jasa PSK bagi para pekerja rel, bertujuan agar gaji yang diterima para

pekerja proyek kereta api akan kembali ke kantong pemerintahan Belanda

untuk melanjutkan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan

kota-kota di Jawa. Aktifitas Pasar Kembang dilakukan setiap hari dimulai

sejak jam 17.00-04.00 WIB, khusus untuk bulan Ramadhan aktifitas Pasar

Kembang dimulai pada jam 19.00-03.00 WIB (awal puasa libur 3 hari-1

minggu).

Suasana Pasar Kembang pada siang hari sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan lokasi perumahan masyarakat atau perkampungaan pada

umumnya terdapat anak-anak kecil, ibu rumah tangga dan orang tua lanjut

usia, yang mana masyarakat saling hidup berdampingan, harmonis dan

saling tolong menolong demi kerukunan warga. Lingkungan didalam
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Kawasan Pasar Kembang tidak hanya ditempati oleh PSK namun ada

beberapa penduduk asli tercatat 10 KK yang terdapat di Wilayah

Sosrowijayan RW 03. Namun dari ke 10 KK tersebut 7 KK diantaranya

sudah tidak menempati Sosrowijayan, hanya ada 3 KK (Rumah Tangga)

yang masih menempati Wilayah tersebut atau warga asli. Kebanyakan

penduduk Sosrowijayan adalah pendatang. RW 03 terdapat 46 losmen

dimana pemilik losmen berjumlah 40 orang, karena 1 orang bisa memiliki

lebih dari satu losmen. Batas lokasi Sarkem dengan warga biasa, dimulai

dari Gang masuk RW 02 Sosrowijayan Wetan, di Gang tersebut terdapat

masjid hijau kemudian dari masjid belok ke Barat, 30 Meter berjejer

penginapan dan terdapat sebuah pagar biru yang dilengkapi dengan

gembok dan bertuliskan “jam 22.00 WIB” akan dikunci agar tidak menjadi

akses pengunjung Sarkem, pagar tersebut menjadi batas antara

Sosrowijayan Kulon dengan Sosrowijayan Wetan. Sosrowijayan Wetan

RW 02 merupakan “Kampung Putih” dan Sosrowijayan Kulon RW 03

sebagai “Kampung Hitam”. Agar tidak mengganggu masyarakat yang

warga biasa, dibuat peraturan jam malam 08.00 WIB untuk anak-anak agar

tidak keluar rumah dan Pengunjung/ PSK tidak boleh membuat kegaduhan

agar tidak mengganggu warga sekitar. Untuk membedakan rumah plus dan

rumah warga biasa, jika di pintu-pintu rumah mereka bertuliskan “Rumah

Tangga” itu berarti rumah penduduk dengan yang bukan PSK. Untuk

rumah yang memiliki PSK maka perbedaannya terdapat plang nama,
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tertera nomor telefon, terdapat kursi panjang didepan rumah, terlihat

remang dan banyak dihiasi oleh lampu-lampu kecil yang berwarna-warni.

Sarkem tidak hanya dipergunakan untuk rutinitas kegiatan pelacuran

saja namun di dalam Kompleks Sarkem terdapat sebuah TK yang

dibangun oleh warga sekitar dan dibantu oleh pemerintah untuk digunakan

anak-anak yang bertempat tinggal di Kawasan Sarkem. Mayoritas wanita

yang justru menjadi PSK berasal dari luar Kota Yogyakarta, seperti

Purworejo, Semarang, Salatiga, Tegal, Jawa Timur (tidak disebutkan),

Magelang, dan sekitaran Yogyakarta (tidak disebutkan).

2. Puskesmas Gedongtengen

Puskesmas Gedongtengen terletak di Jalan Pringgokusuman No. 30

Yogyakarta, secara Geografis, adapun batas-batas Wilayah kerja sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Jetis

b. Sebelah Timur : Kecamatan Danurejan

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Gondomanan dan Ngampilan

d. Sebelah Barat : Kecamatan Tegalrejo

Puskesmas Gedongtengen mempunyai luas Wilayah 0,46 km2.

Kecamatan Gedongtengen terdiri dari 2 (dua) kelurahan, yaitu:

a. Keluruhan Pringgokusuman : luas wilayah 45900 m2 dan terdiri dari 22

RW.

b. Kelurahan Sosromenduran: luas wilayah 49630 m2 dan terdiri dari 14

RW.66

66Profil Kesehatan Puskesmas Gedongtengen Tahun 2016.
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Data profil kesehatan Gedongtengen (2017) menyatakan bahwa

Puskesmas Gedongtengen merupakan Puskesmas dengan pelayanan rawat

jalan pelayanan pada Puskesmas Gedongtengen belum 24 jam (Non rawat

inap). Pendaftaran pelayanan kesehatan pelayanan yang ada meliputi Poli

KIA (Kesehatan ibu dan Anak), Poli Psikologi, Poli Gigi, Poli Gizi, Poli

Umum, Poli Lansia, Laboraturium dan Apotek. Dengan  jadwal sebagai

berikut: senin-kamis: 07.30-12.00 WIB, jum’at: 07.30-10.00 WIB, sabtu:

07.30-11.00 WIB. layanan UGD tetap buka pada hari minggu sehingga

seluruh masyarakat di Wilayah kerja Puskesmas Gedongtengen dapat

mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.

Fasilitas kesehatan di Puskesmas Gedongtengen telah didukung

adanya penambahan layanan Voluntary Counseling And Testing (VCT).

Pelayanan VCT juga dilaksankan pada klinik bergerak (untuk jadwal

klinik bergerak disesuaikan dengan program yang dilakukan oleh

Puskesmas Gedongtengen dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

Kota Yogyakarta). Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa penderita

HIV positif didukung oleh Rapid test dengan 3 Reagen yaitu R1, R2, R3,

setelah melewati tes, pasien akan diberikan konseling terkait dengan hasil

tes yang telah dilakukan, pasien akan difasilitasi oleh konselor yang

berwenang dan akan ditentukan status pelayanan pasien selanjutnya.

Terapi ARV dilaksanakan dengan memberikan obat ARV pada pasien

penderita HIV satu bulan sekali. Obat ARV kepada pasien penderita HIV
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dengan alur pengambilan obat langsung di apotik dan dapat diwakilkan

pada saat pengambilan obat.

Lingkungan sekitaran Puskesmas Gedongtengen adalah daerah

wilayah perkotaan dekat dengan jantung Kota Yogyakarta, selain itu

wilayah kecamatan Gedongtengen ini merupakan daerah yang sejak lama

memiliki tempat prostitusi yang masih aktif. Letak starategis Puskesmas

Gedongtengen yang tidak jauh dari Kawasan Malioboro, telah memiliki

banyak pasien, tidak hanya melayani PSK yang berada di Sarkem namun

Puskesmas ini pun melayani pasien umum atau masyarakat biasa, alasan

masyarakat berobat ke Puskesmas Gedongtengen yaitu dekat dengan

tempat tinggal mereka dan biaya pemeriksaan digratiskan untuk KTP yang

berdomisili Kota Yogyakarta dan untuk KTP luar Kota Yogyakarta hanya

dikenakan biaya pendaftaran sebesar lima ribu rupiah. Tenaga kesehatan

yang ramah membuat masyarakat nyaman, serta fasilitas yang tersedia

sangat lengkap jadi masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Puskesmas Gedongtengen telah mewajibkan kepada ibu hamil yang datang

memeriksakan kandungan untuk menjalani tes HIV, sebagai salah satu

upaya pencegahan penularan virus penyakit tersebut ke anak, Puskesmas

Gedongtengen tidak memaksa dan tidak memberikan sanksi jika ibu hamil

tersebut menolak untuk dilakukan tes tersebut, karena semua keputusan

pemeriksaan ada pada ibu hamil tersebut.

Jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas

Gedongtengen sebanyak 57 orang pada Tahun 2016. Berikut jumlah
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tenaga kesehatan Puskesmas Gedongtengen yang memberikan pelayanan

kesehatan ke Pasar Kembang.

Tabel 3.1 tabel tenaga kesehatan Puskesmas Gedongtengen yang
memberikan pelayanan kesehatan ke Pasar Kembang

No Tenaga Kesehatan Jumlah
1 Dokter 6
2 Perawat 7
3 Bidan 3
4 Apoteker 1

Total Jumlah 18
Sumber: Profil Puskesmas Gedongtengen 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan

tenaga kesehatan terampil dirasa masih belum mampu untuk memberikan

pelayanan kesehatan reproduksi jika dilihat dari jumlah PSK yang

mencapai 380-500 orang dan itu belum termasuk jumlah pasien umum

lainnya.67

B. Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden

1. Narasumber Penelitian

a. Kepala Puskesmas

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh

Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan

kesehatan nasional yakni menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan prefentif, untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah

67Profil Kesehatan Puskesmas Gedongtengen Tahun 2016.



56

kerjanya. Dalam hal ini kepala puskesmas memiliki peran penting

dalam memimpin dan mengelola semua kegiatan yang ada di

puskesmas tersebut, sehingga mampu berjalan dan memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Puskesmas Gedongtengen, dalam upaya

pengembangan kesehatan reproduksi Layanan Komprehensif

Berkesinambungan (LKB) HIV-AIDS dengan program Layanan

Kesehatan Klinik IMS dan VCT sejak akhir Tahun 2012. Menurut

Kepala Puskesmas kegiatan LKB tersebut meliputi pemeriksaan dalam

(Pap Smear), pengambilan darah, pemeriksaan laboraturium, VCT,

HRV, saat ini pada bulan Oktober 2017 dalam pelaksanaan program

tersebut ditemukan (19) sembilan belas PSK yang positif HIV/AIDS.

Dari (19) sembilan belas PSK, 1 PSK belum mendapatkan

pendampingan dikarenakan PSK tersebut menghilang setelah tau

dirinya positif HIV/AIDS dan tenaga kesehatan sulit untuk melanjutkan

pengobatan dan pendampingan kepada PSK tersebut. Saat ini (18)

delapan belas PSK telah mendapatkan pendampingan, pemberian obat

terapi dan penjelasan mengenai penyakitnya, tidak hanya sampai disitu

namun dokter dan bidan tersebut memberikan motivasi dan bekal

kerohanian, namun apabila ditemukan PSK yang positif HIV/AIDS

maka akan segera di rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk

penanganan tersebut.
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Menurut Kepala Puskesmas Gedongtengen pasien penderita

HIV/AIDS yang sudah mengakses obat “Antiretrovial” atau ARV di

Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta pada Tahun 2017 mengalami

peningkatan 35% dari tahun lalu hanya 20%, saat ini Puskesmas

Gedongtengen sedang mengajukan penambahan kebutuhan ARV

sebesar 10 hinggal 20% untuk memenuhi kebutuhan pasien. Obat ARV

ini harus diminum secara rutin agar pertumbuhan virus terhambat. Pada

Tahun 2017 Puskesmas Gedongtengen mencatat sebanyak 60 kasus

penderita HIV/AIDS, sedangkan pada Tahun 2016 tercatat 130 kasus

dan pada Tahun 2015 sebanyak 92 kasus.

Menurut Kepala Puskesmas Gedongtengen, untuk menunjang

keberhasilan program LBK, kegiatan tersebut juga dilakukan di luar

puskesmas, yaitu berupa puskesmas keliling. Puskesmas keliling

tersebut akan datang langsung ke Sarkem setiap 1 bulan sekali. Menurut

kepala puskesmas pelaksanaan program pelayanan khusus untuk PSK

ini belum bisa dikatakan berhasil, apalagi saat ini banyak PSK yang

datang dan pergi, maka sulit untuk dilakukan pemantauan kesehatan

repoduksi, hanya PSK yang menetap di Sarkem saja yang sudah

diberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara rutin. Pelaksanaan

program kesehatan reproduksi tidak lepas dari Faktor penghambat dan

faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu keterbatasan waktu serta

kurangnya sumber daya manusia dibidang tenaga kesehatan yang sudah

terlatih, tidak menetapnya PSK juga menjadi faktor utama penghambat
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pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi. Untuk faktor pendukung

yaitu sarana dan prasarana sudah cukup memadai, karena puskesmas

telah memiliki program Layanan Komprehensif Berkesinambungan

untuk penanganan kesehatan reproduksi dan tenaga kesehatan yang

sudah terlatih serta bersertifik dan mobile clinik yang akan datang

langsung ke Sarkem.68

b. Dokter

Pengertian dokter secara operasional adalah seorang tenaga

kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan

dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang

dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, golongan usia, dan jenis

kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna,

berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan

profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan

yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab

profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakan

adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperoleh selama

pendidikan kedokteran.

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dokter pelaksana

serta koordinator HIV/AIDS. Bahwa dalam menjalankan tugasnya

dokter tersebut telah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

reproduksi bagi PSK. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada setiap

68Hasil Wanwancara Langsung Dengan Kepala Puskesmas Gedongtengen.
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satu bulan dua kali untuk pemeriksaan rutin dan penyuluhan, tiga bulan

sekali untuk dilakukan pemeriksaan VCT dan perawatan kesehatan

umum, dan enam bulan atau satu tahun sekali untuk dilakukan

pengambilan darah dan Pap Smear, serta memberikan terapi ARV bagi

pasien HIV. Selain pelayanan kesehatan, dokter tersebut memberikan

konseling kepada PSK mengenai pentingnya menjaga dan

memeriksakan kesehatan reproduksinya secara rutin, agar terhindar dari

penyakit mematikan yaitu AIDS. Standar pelayanan kesehatan

reproduksi yang diberikan sudah sesuai dengan standar prosedur

operasional, misalnya pedoman khusus untuk PSK yang mengidap

HIV/AIDS, terapi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan

pasien, supaya program tersebut dapat mengurangi angka penyebaran

penyakit menular seksual. Namun pada kenyataannya dalam

memberikan pelayanan kesehatan, dokter mengalami kesulitan karena

rata-rata PSK yang tinggal di Kawasan Sarkem memiliki pendidikan

yang rendah (Sekolah Dasar), menyebabkan penjelasan yang telah

disampaikan oleh dokter tidak semua diingat oleh PSK, kurangnya

kesadaran PSK untuk kunjungan ulang. Keberhasilan sebuah program

memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti PSK yang tidak

pernah mangkir dari pemeriksaan rutin, pemilik losmen selaku pemilik

losmen, serta pelanggan yang wajib kondom dan petugas kesehatan

yang berkompeten dibidangnya. Karena tanpa dukungan dari orang-

orang terdekat pelaksanaan sebuah program tidak akan berhasil. Selain
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itu, banyaknya PSK yang datang ke Sarkem akhir-akhir ini membuat

tenaga kesehatan di Puskesmas Gedongtengen menemui kesulitan,

karena terbatasnya SDM (sumber daya manusia) dibidang tenaga

kesehatan yang terlatih dan sedikit waktu yang dimiliki dokter, bidan

dan perawat, akibatnya pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan

tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa,

dokter tahu tentang pentingnya memberikan pelayanan kesehatan,

edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada kepada PSK, karena

kegiatan yang mereka lakukan sangat dekat dengan penyebaran

penyakit menular seksual.69

c. Bidan

Bidan adalah salah satu profesi di bidang kesehatan yang secara

khusus menangani kehamilan, persalinan, keadaan setelah melahirkan

serta pelayanan-pelayanan paramedis yang berhubungan dengan organ

reproduksi. Didalam bahasa Inggris, kebidanan diterjemahkan sebagai

“Midwifery” sedangkan bidan disebut sebagai “Midwife”.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada bidan koordinator

HIV. Dalam pelaksanaan bidan koordinator telah bekerja sama dengan

dokter dan perawat. Menjadi tugas bidan untuk memberikan pendekatan

dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi,

seperti memberikan konseling mengenai personal hygine, dan rutin

69Hasil Wanwancara Langsung Dengan Dokter Kordinator HIV/AIDS Puskesmas Gedongtengen.
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memakai kondom saat melakukan pelayanan, serta mengingatkan

kembali untuk kunjungan ulang. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam

pelayanan langsung ke Sarkem, sekitar 5 tenaga kesehatan terbagi atas

dokter, bidan dan perawat. Antara lain pemeriksaan VCT, IMS, HR,

LJSS, dan PTRM (program terapi rumatan metadon) serta klinik

berhenti merokok. Berdasarkan hasil wawancara bidan telah

menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dalam pelayanan

kesehatan masyarakat seperti melaksanakan pemeriksaan dan

penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS). Dari hasil wawancara saat

menjawab pertannyaan bidan koordinator terlihat sangat tertutup dan

berhati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.70

d. Pemilik Losmen

Pemilik losmen adalah orang yang memiliki bangunan/rumah yang

disewakan untuk bertempat tinggal sementara. Peneliti melakukan

wawancara dengan Pemilik Losmen. Pemilik losmen memberikan

keterangan mengenai, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi untuk

rutin melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pemilik Losmen

menyarankan kepada pelanggan yang datang sudah harus wajib

kondom, PSK mengkonsumsi jamu-jamuan tradisional, serta

melakukan perawatan tradisional seperti ratus setiap 1 bulan sekali

sehabis haid, tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa darah mens serta

keputihan dan bau tidak sedap. Salah satu Pemillik Losmen sebut saja

70Hasil Wanwancara Langsung Dengan Bidan Koordinator HIV/AIDS Puskesmas Gedongtengen.
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Ny “S” mengatakan disini terdapat 40 Pemilik Losmen (pemilik losmen

bisa memiliki lebih dari satudan dalam satu losmen terdapat 5-12

orang). Pada hari biasa PSK dapat melayani sekitar 5 pelanggan, namun

musim liburan PSK dapat melayani 7-9 pelanggan. Untuk tarif

perjamnya biasa mematok harga sekitar 200 ribu sampai 1 juta

tergantung umur PSK dan kesepakatan antara pelanggan dan PSK.

biasanya pelanggan datang langsung ke Sarkem dan memilih sendiri

PSK yang duduk berjejer dikursi panjang. Untuk tarif per kamar

pemilik losmen mematok harga 20.000–30.000 ribu, untuk tarif

bermalam 70.000–80.000 ribu, untuk PSK yang ngekos perbulannya

membayar 150–350 ribu.

Pemilik losmen memiliki peran penting dalam menangani

pelanggan yang membuat ulah atau keributan, maka akan melapor ke

putugas keamanan. Ny “S” juga tegas kepada PSK yang sedang hamil

dan datang bulan, agar tidak melakukan pelayanan terlebih dahulu,

dalam kasus terjadi kehamilan maka anak tersebut akan tetap

dibesarkan, ada yang dititipkan ke neneknya, ada yang diadopsi orang

lain ada juga yang melakukan aborsi inisiatif sendiri. Untuk PSK yang

positif IMS dan HIV/AIDS pemilik losmen tidak mengizinkan untuk

melakukan layanan, karena pemilik losmen tidak ingin mengambil

resiko dan menyarankan agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke

Puskesmas Gedongtengen. Menurut Ny “S” sudah puas dengan

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan disetiap
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bulan, pertiga bulan dan setahun sekali karena kegiatan positif tersebut

dapat memantau kesehatan reproduksi PSK yang ada di Sarkem.

Menurut Ny “S” pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas

Puskesmas Gedongtengen tidak membeda-bedakan pasien biasa dan

pasien khusus seperti PSK.

e. P3SY (Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Komersial)

P3SY atau kepanjangan Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks

Yogyakarta merupakan organisasi payung bagi perempuan pekerja seks

yang berada di Yogyakarta. P3SY berdiri sejak Tahun 2010 namun baru

resmi menjadi organisasi pada Tahun 2012. Pembentukan organisasi

dibentuk karena ditemukan kasus mulai dari kasus kesehatan hingga

kasus kekerasan. P3SY merupakan organisasi yang dibentuk dan

digunakan sebagai media untuk meningkatkan kapasitas diri, akses

pelayanan yang berkeadilan serta sebagai wadah yang menaungi

komunitas Pekerja Seks yang ada di Yogyakarta. P3SY merupakan

sebuah organisasi yang terdiri dari komunitas Perempuan Pekerja Seks

yang ada di Yogyakarta, yakni, komunitas Bunga Seroja, Arum Dalu

Sehat, dan Surti Berdaya. Organisasi inilah yang kemudian menjadi

medium komunikasi untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara

Indonesia. P3SY memiliki visiuntuk mengubah pandangan negatif

masyarakat dan negara mengenai perempuan pekerja dan misi untuk

mensejahterakan anggota melalui koperasi, mendorong anggota untuk

mendapatkan layanan yang tidak diskriminatif terhadap pekerja seks,
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mendekatkan perempuan pekerja seks dengan masyarakat supaya

terbentuk suatu kehidupan masyarakat yang inklusif dan memanusiakan

manusia. Secara garis besar P3SY mempunyai tiga program kerja.

Berfungsi untuk mencapai visi-misi-tujuan dari organisasi, ketiga

program tersebut yakni: koperasi bertujuan untuk penguatan ekonomi

komunitas Perempuan Pekerja Seks sepeti memberikan pinjaman usaha

dan pinjaman harian, sekolah sore bertujuan untuk penguatan

keterampilan dan wacana gerakan dalam penanggulangan HIV/AIDS

Digerakkan setiap satu minggu sekali, comunity crisis center (CCC)

dalam hal ini digunakan sebagai pendampingan pada PSK yang

mengalami kekerasan selain itu di CCC ini juga sebagai pusat data

P3SY yang mana semua data mengenai Pekerja Seks Komersial

menjadi anggota P3SY.

Peneliti melakukan wawancara kepada P3SY. Terkait dengan peran

serta tugas pokok kelompok ini untuk pengaruh kesehatan reproduksi.

Dalam menjalankan perannya kelompok ini berusaha melakukan hal

positif dengan cara membantu tenaga kesehatan dalam pendataan saat

akan dilakukan pemeriksaan tentang kesehatan reproduksi dan

memperjuangkan hak perempuan Pekerja Seks sebagai warga negara.

Dalam melakukan pendataan PSK baru kelompok ini dibantu oleh RT

dan RW setempat, karena biasanya pemilik losmen melapor terlebih

dahulu kepada RT atau RW, kemudian RT atau RW menyampaikan

kepada P3SY, dan terus berlanjut sampai ke petugas kesehatan
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Puskesmas Gedongtengen sampai ke Dinas Kesehatan Kota

Yogyakarta, tujuannya agar semua PSK yang mnempati Sarkem dapat

dipantau kesehatannya. Untuk usia rata-rata PSK yang berada di

Kawasan Sarkem mulai dari 20 tahun sampai 60 tahun. Menurut P3SY

terdapat pihak-pihak yang ikut berperan dan aktif dalam aktifitas

prostitusi (PSK, mucikari, pemilik kamar, konsumen jongos atau

pelayanan keamanan atau disebut dengan “dada”. Pacar PSK

(gandengan), pedagang kaki lima, beberapa oknum aparat, tukang pijit,

juru parkir dan rentenir, pihak-pihak tersebut terdiri dari warga asli

penggiat prostitusi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok perhimpunan

pekerja seks komersial, Kelompok P3SY ini menyediakan tempat yang

mereka sebut balai RW tempat tersebut digunakan untuk

mengumpulkan PSK dan dipergunakan sebagai tempat penyuluhan

terkait kesehatan reproduksi dan jika tidak sedang mengadakan

kegiatan ruangan tersebut dipergunakan untuk proses belajar mengajar

TK dari pagi 08.00 hingga jam 11.00 siang, untuk pengajar pulang jam

15.00 sore. Hari tertentu kelompok ini pun mendatangkan ahli agama

untuk dilakukan kegiatan pengajian rutin disetiap minggu ke dua pada

bulan Ramadhan, bertujuan supaya PSK sadar dan segera bertaubat,

memberikan pelatihan-pelatihan menjahit, usaha berdagang agar dapat

bersaing di masyarakat.
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Menurut P3SY untuk menjadi anggota dikelompok ini syaratnya

hanya satu yaitu aktif mengikuti pertemuan yang diadakan dibalai desa

dan Puskesmas. Anggota yang ada dikelompok tersebut yaitu RT, RW,

keamanan, warga sukarela, PSK sendiri, tenaga kesehatan, pelajar dan

mahasiswa. Adapun kegiatan anggota P3SY yang membantu

menjalankan program wajib kondom yaitu dengan cara

mendistribusikan kondom ke losmen-losmen dan mengambil limbah

kondom bekas pakai disetiap pagi, kemudian dikumpulkan dan setiap

satu bulan sekali limbah tersebut akan diambil oleh PT Arah

Environmental Indonesia (AEI) yang nantinya limbah kondom tersebut

akan dimusnahkan. Bulan Maret 2018 dari 2 kardus kondom berukuran

besar tersisa 10 kardus kecil kondom (diperkirakan kondom yang telah

digunakan sebanyak 50 kardus kecil). Kegiatan yang dilakukan oleh

P3SY merupakan kegiatan yang positif dan perlu dukungan, baik moril

atau pun materil dari pihak-pihak terkait agar dapat membantu program

wajib kondom berhasil.

Kerjasama yang dilakukan P3SY ini, berpengaruh besar terhadap

semua kegiatan positif yang dilakukan untuk PSK di Sarkem dan P3SY

juga dapat membantu tenaga kesehatan Puskesmas Gedongtengen,

KPAD, dan Dinas Kesehatan dalam melakukan pendataan,

mengumpulkan PSK untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di balai
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RW, mencatat dan membagikan kondom disetiap losmen serta

mengambil limbah kondom bekas pakai.71

f. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pengendalian

penyakit menular terkait kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaannya

kepala seksi pengendalian penyakit menular menjelaskan bahwa

terdapat program diharapkan dapat menurunkan angka penyakit

menular seksual yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi, edukasi,

universal prekousen (pengamanan secara menyeluruh), pendekatan

akses pelayanan VCT, mobile klinik, pemangku kepentingan (kegiatan

pertemuan yang dilakukan dikawasan sarkem). Menurut kepala seksi,

program mobile clinik sudah dijalankan sejak tahun 2010, Untuk jenis

layanan  yang diberikan antara lain konseling infeksi menular seksual

(IMS), konseling HIV/AIDS, periksa IVA/ Pap smear, Tes IMS dan

HIV. Namun program tersebut kurang berjalan sesuai dengan harapan

karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan

kesehatan serta kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat yang menjadi hambatan didalam keberhasilan program

tersebut.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mendata PSK telah

dibentuk  tim pendataan kemenkes STBP (surveilans terpadu biologis

dan perilaku), merupakan kegiatan surveilans HIV/AIDS dan infeksi

71Hasil Wanwancara Langsung Dengan Ketua Kelompok P3SY.
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menular seksual (IMS) sejak tahun 1996 dilakukan secara rutin setiap

2-3 tahun sekali. Tim STBP dibantu beberapa LSM seperti (Vikteri,

Viesta, PKBI, Kebaya, P3SY). Saat ini jumlah PSK yang berada di

Kawasan Sarkem diperkirakan lebih dari 500 PSK dan akhir tahun 2017

terdapat PSK baru dan data belum diinput. Tetapi angka ini hanya

menunjukkann PSK yang berada di Sarkem saja belum jumlah

keseluruhan di Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

menuturkan, untuk saat ini terdapat PSK yang terjangkit IMS sebanyak

324 dan dari 324 yang sudah ditangani kurang dari 28 PSK positif

terjangkit Civilis kemudian menyarankan ke faskes PDV (Pengobatan

Dukungan Penyakitan) kemudian diberikan edukasi tentang pentingnya

menjaga kesehatan reproduksi dan tidak dizinkan beroperasi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2015, kasus

HIV/AIDS banyak ditemukan pada usia produktif, yaitu umur 20-29

tahun sebanyak 312 kasus, pada usia 30-39 tahun sebanyak 249 kasus

HIV/AIDS, pada usia 40-49 tahun sebanyak 126 kasus HIV/AIDS. Hal

ini menunjukkan bahwa kegiatan seksual yang telah dilakukan aktif

sejak umur 20 tahun sampai umur 49 tahun. Padahal, penyakit

HIV/AIDS biasanya terdeteksi setelah lima tahun atau sepuluh tahun

terjangkit. Artinya mereka yang mengidap virus HIV/AIDS, sudah aktif

melakukan kegiatan seksual sejak usia dini.

Program pengendalian penyakit menular seksual Dinas Kesehatan

Kota Yogyakarta tidak menargetkan angka tertentu karena penyakit
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menular ini pasalnya sulit untuk diidentifikasi, dan gejala yang

ditimbulkan oleh pasien bisa berjangka 5 sampai 10 tahun, walaupun

Dinas Kesehatan tidak menargetkan angka tetapi pihaknya terus

berupaya dalam menurunkan angka penyakit menular seksual. Oleh

sebab itu untuk menurunkan angka kejadian IMS dan HIV/AIDS

memerlukan partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak seperti PSK,

karena target utama adalah PSK, peran LSM sebagai pendamping PSK

juga penting dalam keberhasilan program ini, diperlukan kerjasama

dengan tenaga kesehatan yang telah terlatih pun mempengaruhi mutu

pelayanan kesehatan khususnya reproduksi.72

g. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Komisi penanggulangan AIDS Provinsi DIY, dibentuk oleh

Gubernur. Komisi penanggulangan AIDS merupakan suatu bentuk

panitia non struktual yang bersifat lintas sektor yang bertugas

menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang penanggulangan AIDS

secara terpadu dan terkoordinasi. Pelaporan pelaksanaan program

pemberdayaan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS dilakukan

secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, sampai

kabupaten/kota yang secara keseluruhan dilampirkan sebagai laporan

Gubernur selaku ketua KPA Provinsi.

72Hasil Wanwancara Langsung Dengan kepala seksi pengendalian penyakit menular dinas
kesehatan kota yogyakarta.
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Komisi penanggulangan AIDS memiliki peran antara lain

menetapkan kebijakan dan rencana strategis Provinsi serta pedoman

umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS,

menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan

penganggulangan AIDS, melakukan penyebarluasan informasi

mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan

pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat,

melakukan kerja sama regional dan internasional dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan AIDS, mengkoordinasikan

pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS,

mengendalikan memantau, mengevaluasi pelaksanaan pencegahan,

pengendalian dan penanggulangan AIDS, berkoordinasi dengan komisi

penanggulangan AIDS nasional dan kabupaten atau kota dalam rangka

pencegahan pengendalian dan penganggulangan AIDS.

Tugas pokok komisi pencegahan dan penanggulangan AIDS

daerah:

1) Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS

berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku

serta berpedoman pada strategi nasional penanganan AIDS,
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2) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS dan

meningkatkan pencegahan dan atau penanggulangan AIDS secara

lintas sektor, menyeluruh dan terorganisir.

Peneliti melakukan wawancara kepada pengelola program komisi

penanggulangan AIDS. Upaya melindungi kesehatan reproduksi,

komisi penanggulangan AIDS melakukan pengelolaan program

kesehatan reproduksi antara lain: perlindungan penularan HIV/AIDS

(edukasi, penanganan, tes HIV, pengobatan jika positif, berperilaku

hidup sehat), koordinator pendampingan oleh LSM jika terdapat PSK

yang positif HIV, populasi kunci penularan (PSK). komisi

penanggulangan AIDS memiliki tim yang diberi mana Tim Logistik.

Fungsi dari Tim Logistik ini yaitu untuk memonitoring pembagian

kondom agar tepat sasaran.

Kondom tersebut nantinya akan didistribusikan dua pekan sekali ke

kabupaten kota kemudian dari kabupaten kota akan disebar ke lokasi-

lokasi rawan untuk jumlah kondom sangat bervariasi, mulai karton

kecil berisi 144 sedangkan karton besar berisi 4.320 alat kontrasepsi.

Terdapat petugas khusus yang membukukan alat kontrasepsi yang telah

digunakan, sebab sekarang pemeriksaan dari KPA bukan dari besaran

yang telah didistribusikan, melainkan jumlah yang telah digunakan.

Tujuan agar menurunkan angka penyebaran penyakit menular. Karena

penularan penyakit menular berasal dari orang yang sering berganti

pasangan dan tidak menggunakan alat pengaman seperti kondom. Jika
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pembagian kondom ini disambut baik oleh masyarakat pengguna jasa

PSK maka dapat dipastikan akan ada penurunan IMS dan HIV/AIDS.

Menurut pengelola program bahwa disetiap tahunnya angka

pengidap IMS dan HIV/AIDS semakin bertambah. Jumlah orang

dengan HIV/AIDS (ODHA) pada Tahun 2012 mencapai 566 kasus,

pada Tahun 2013 mencapai 677 kasus. Pada Tahun 2014 menjadi 802

kasus, Tahun 2015 jumlah ODHA semakin bertambah menjadi 831

kasus HIV/AIDS. Dari data diatas menurut KPA Kota Yogyakarta,

jumlah penderita HIV/AIDS paling banyak terjadi pada usia produktif

dan hal ini berdampak buruk bagi penerus generasi muda. Menurut

pengelola program terdapat kendala yang ditemui dalam pelaksanaan

program pembagian kondom ini yaitu peran stake holdernya kurang,

kemudian tidak semuanya terlibat dalam LKB (layanan komprehensif

berkesinambungan), kurangnya koordinasi kegiatan penanggulangan

HIV/AIDS setiap bulannya pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Faktor

pendukung misalkan multifungsi mendorong stake holder untuk ikut

menanggulangi HIV/AIDS.

2. Responden Penelitian (PSK)

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 PSK terkait dengan

kesehatan reproduksi. Menurut Ny “A” menjaga kesehatan reproduksi itu

sangat penting, namun karena tuntutan pekerjaan yang dekat dengan resiko

penyakit menular seksual maka Ny “A” mengesampingkan akan bahaya

tersebut. Faktor utama Ny “A” bekerja sebagai PSK yaitu karena keadaan



73

ekonomi yang tidak baik, menurutnya dengan menjadi PSK keadaan

ekonomi jadi stabil dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan

keluarga dikampung. Ny ”A” hanya lulusan sekolah dasar dan tidak

mempunyai bekal keterampilan mengakibatkan Ny ”A” menjadi seorang

PSK selama 20 tahun. Demi menjaga kesehatan reproduksinya rutin

melakukan pemeriksaan ke Puskesmas dan sering mengikuti pertemuan

yang dibuat oleh P3SY yaitu penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

disetiap bulannya dan pengambilan darah setiap setahun sekali. Selain itu

Ny “A” selalu menggunakan kondom disaat melakukan pelayanan dan

sebisa mungkin menolak jika mendapat pelanggan enggan menggunakan

kondom. Menurut Ny “A” sebenarnya kondom saja tidak cukup menjamin

menjaga kesehatan reproduksi tetapi dengan rutin memeriksakan

kesehatan ke Puskesmas dapat mencegah adanya gangguan reproduksi dan

IMS. Ny “A” mengaku tidak pernah menolak jika ada pelayanan

Puskesmas datang dan mengaku puas dengan pelayanan kesehatan yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Ny “MA” mengatakan untuk menjaga kesehatan reproduksinya rutin

melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi setiap 3 bulan sekali untuk

melakukan pemeriksaan VCT tetapi jarang melakukan pemeriksaan IMS

(alasan yang tidak disebutkan).  Pengakuan Ny “MA” selalu menggunakan

kondom, menurutnya menggunakan kondom dapat menghindari penularan

penyakit, kemudian sesudah atau sebelum berhubungan selalu mencuci

kemaluan dengan sabun khusus vagina serta rajin meminum jamu paitan.
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Saat ini Ny “MA” menggunakan alat kontrasepsi Pil, dan rutin mengikuti

penyuluhan tentang kesehatan reproduksi yang diadakan di Puskesmas dan

Wilayah Sarkem. Ny “MA” mengaku tidak pernah menolak jika petugas

kesehatan datang dan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh

petugas kesehatan. Dahulu Ny ”MA” hanya menjadi ibu rumah tangga

biasa namun setelah menjadi seorang janda, demi menghidupi keluarganya

berbekal pendidikan terakhir lulusan sekolah menengah, akhirnya menjadi

seorang PSK selama 4 tahun karena profesi yang dilakoni sangat

menjanjikan.

Ny “NI” mengaku walau pekerjaannya penuh dengan resiko tetapi

demi menghidupi keluarga Ny “NI” melakoni profesi ini selama 17 tahun.

pendidikan terakhir hanya lulusan sekolah dasar namun Ny “NI” sadar

akan kesehatan reproduksinya, dan rutin ke Puskesmas tiga bulan sekali

untuk pengambilan darah, enam bulan sampai satu tahun sekali melakukan

pap smear. Menurutnya menjaga kesehatan reproduksi sangat penting agar

terhindar dari resiko terkena atau menularkan penyakit menular seksual.

Dengan menggunakan kondom serta rajin mengikuti pertemuan

penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dapat menambah wawasan

pengetahuan. Saat ini Ny “NI” menggunakan KB suntik tiga bulan dan Ny

“NI” mengerti tentang jenis-jenis alat kontrasepsi dan jenis-jenis infeksi

menular seksual. Selain itu Ny “NI” tidak pernah menolak jika ada petugas

kesehatan datang dan merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh petugas kesehatan.
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Ny “YU” mengatakan pekerjaannya saat ini rentan akan resiko

penularan penyakit seksual, karena itu Ny “YU” selalu menggunakan

sabun bayi untuk membersihkan bagian alat kewanitaan dan mengeringkan

setelah BAB/BAK kemudian rutin memeriksakan kesehatan reproduksinya

ke Puskesmas dan selalu mengikuti pertemuan penyuluhan tentang

kesehatan reproduksi yang diadakan oleh petugas kesehatan. Ny “YU”

mengaku saat ini menggunakan alat kontasepsi suntik 3 bulan. Ny “YU”

cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan,

karena rutin memantau PSK yang berada di sarkem dan selalu setia

melayani kesehatan PSK. Menurut Ny “YU” untuk menghindari penularan

penyakit seksual, selalu menggunakan kondom. Ny “YU” sempat mencari

pekerjaan lain karena gaji yang didapat dirasa kurang akhirnya Ny “YU”

kembali tergiur dengan profesi lama menjadi seorang PSK sampai

sekarang sudah sekitar 17 tahun meninggalkan keluarga dan suami

dikampung.

Menurut keterangan NY “MU” menjadi seorang PSK karena tergiur

dengan hasil yang didapatkan. Dengan lulusan sekolah dasar menurutnya

sulit untuk mencari pekerjaan yang halal dengan gaji yang besar. Ny

“MU” mengerti dengan jenis-jenis penyakit menular seksual dan jenis-

jenis kontrasepsi. Saat ini Ny “MU” mengaku menggunakan alat

kontasepsi PIL, status perkawinan kawin. Menurutnya pekerjaan sebagai

PSK sangat rentan dengan penyakit menular seksual karena itu demi

menjaga kesehatan reproduksi NY “MU” rutin melakukan pemeriksaan
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kesehatan reproduksi di Puskesmas 3 bulan sekali atau pada saat tenaga

kesehatan datang ke Sarkem setiap bulannya. Ny “MU” mengaku bahwa

saat melakukan pelayanan kerap tidak menggunakan kondom karena takut

kehilangan pelanggan dan kehilangan pendapatan. NY “MU” merasa puas

dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan

tidak pernah menolak saat dilakukannya pelayanan kesehatan.

Dari kelima PSK dapat dilihat bahwa kelimanya mengerti akan

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan kelimanya patuh

memeriksakan kesehatan reproduksinya ke Puskesmas Gedongtengen.

Kelima PSK mengerti akan bahaya dan memiliki kesadaran untuk

melakukan pemeriksaan rutin serta menggunakan kondom untuk

mencegah penularan penyakit menular seksual namun terdapat satu orang

yang menjawab ragu-ragu mengenai wajib kondom dikarenakan takut

kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan uang dari pelanggan tersebut

jika tidak menuruti keinginan pelanggannya. PSK sadar akan pekerjaan

yang dilakukan sangat beresiko akan terkena dan menularkan penyakit

menular namun demi kelangsungan hidup dan tuntutan hidup mereka tidak

memperdulikan bahaya yang mengancam kesehatannya dan  merahasiakan

pekerjaan kotornya selama ini demi kelangsungan hidup keluarga

dikampung. Kelimanya telah mendapatkan hak perlindungan dalam bentuk

pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh tenaga kesehatan

Puskesmas Gedongtengen.



77

Menurut keterangan dari PSK terdapat beberapa pelajar dan

mahasiswi yang sering datang ke Sarkem untuk menyewa losmen atau

kamar-kamar untuk dijadikan tempat singgah sementara lalu pergi.

Kegiatan tersebut sudah lama terjadi dan diketahui oleh tenaga kesehatan

Puskesmas Gedongtengen. Namun untuk identitas pelajar dan mahasiswi

tersebut tenaga kesehatan atau pun PSK sendiri tidak mengetahui pasti

karena pelajar dan mahasiswi tersebut kerap menggunakan identitas palsu.

Para pasangan mahasiswa dan mahasiswi yang ingin hidup bebas, banyak

ditemui disini. Bahkan diantara mereka sampai sudah menetap selama

bertahun-tahun dan memiliki anak, rata-rata mereka begitu karena tidak

mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Namun untuk pasangan

yang menginap hanya sebentar lalu pergi akan menimbulkan dampak

dikemudian hari jika kegiatan tersebut dibiarkan. Karena kesehatan

reproduksi pelajar dan mahasiswi tersebut tidak dapat dipantau dan dapat

membahayakan generasi muda jika sampai terkena penyakit menular

seksual.73

C. Peraturan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Seks Komersial Di Tinjau Dari Aspek Kesehatan Reproduksi Di
Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta

Indonesia belum terdapat peraturan yang perlindungan hukum terhadap

PSK. Karena tidak adanya peraturan perundang-undangan, menyebabkan

tidak ada kepastian hukum dan kekosongan hukum terkait PSK. Meskipun

73Hasil Wanwancara Langsung Dengan PSK Pasar Kembang.
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tidak terdapat peraturan perundang-undang yang mengatur secara tegas,

namun terdapat beberapa peraturan lain yang didalam pasal tersebut

menyatakan bahwa setiap orang dan setiap perempuan berhak atas pelayanan

kesehatan sistem reproduksi. Berikut beberapa produk hukum yang berkaitan

dengan bentuk perlindungan yang diberikan kepada PSK, terdapat didalam:

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 D.

Berdasarkan hasil analisis Undang–Undang Dasar 1945, dapat ditarik

kesimpulan bahwa, sebagai hierarki peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada semua

lapisan masyarakat tanpa terkecuali seorang PSK. Agar tidak terjadi

kekosongan hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi PSK. Karena hukum

sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak, karena

setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dari

penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa Puskesmas

Gedongtengen telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan PSK. Misalnya pemeriksaan fisik, tes HIV/AIDS, Pap Smear, IVA

tes, serta pelayanan psikologis bagi PSK yang membutuhkan. Pemeriksaan

dilakukan setiap satu bulan, per tiga bulan, enam bulan dan satu tahun sekali,

dilakukan dokter, bidan, perawat dan psikolog. Bahwa PSK yang berada di

kawasan Sarkem telah mendapatkan perlindungan hukum atas jaminan atas

pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 3 ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 49 ayat (2) dan Ayat (3). Berdasarkan
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hasil analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap orang, setiap perempuan,

memiliki jaminan kesehatan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia

tanpa diskriminasi, telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam

hal ini Puskesmas Gedongtengen telah memberikan hak kepada semua orang,

perempuan atas jaminan kesehatan, perlindungan hukum dan hak asasi

manusia, dalam bentuk pelayanan kesehatan reproduksi. Berkaitan dengan

hak kesehatan reproduksi, bahwa hak perempuan adalah Hak untuk

mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi dan hak asasi

tanpa bentuk tindak diskriminasi. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan

bahwa PSK yang berada dikawasan Sarkem telah mendapatkan hak

pelayanan kesehatan reproduksi dengan sangat baik, aman dan bermutu.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4,

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 47, Pasal 48

ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 71 ayat (3),

Pasal 74 ayat (1), Pasal 152 ayat (3). Berdasarkan hasil analisis Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa, setiap

orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya

di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan

guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang. Untuk mencapai derajat kesehatan yang menyeluruh pemerintah

memiliki tanggungjawab dalam menyediakan sumber daya manusia di bidang

kesehatan yang berkopeten, menyediakan pusat informasi, edukasi dan



80

fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukaan, hal ini

sesuai dengan yang ditemukan di lapangan bahwa dalam pembangunan

kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan tim STBM dibantu

dengan LSM dan Puskesmas Gedongtengen telah berupaya memberikan

pelayanan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka penyakit menular

seksual dan HIV/AIDS secara aman, bertanggung jawab dan

berkesinambungan. Hal ini dibuktikan dengan program yang ada di

Puskesmas yaitu Pusat Layanan Kesehatan Klinik IMS dan VCT. Puskesmas

Gedongtengen telah memberikan pelayanan yang layak dan sudah

terakreditasi demi mengupayakan kesehatan masyarakat serta melakukan

pencegahan penyakit dengan cara pemeriksaan rutin untuk mengupayakan

penyembuhan penyakit menular seksual atau pun HIV/AIDS.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal

62 ayat (1) huruf c. Berdasarkan hasil analisis Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menegaskan bahwa, demi mencapai

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dibutuhkan tenaga kesehatan yang

berkompeten dibidangnya, serta memiliki wawasan yang luas dan skill yang

terampil, agar dapat merangkul semua lapisan masyarakat. Dalam

meningkatkan mutu dan kwalitas sumber daya manusia, Puskesmas

Gedongtengen telah memberikan berbagai pelatihan kepada dokter, bidan,

perawat dan apoteker. Tujuan dari pelatihan tersebutagar tenaga kesehatan

memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar



81

oprasional prosedur yang berlaku, serta diharapkan mampu mengabdikan diri

kepada masyarakat khususnya untuk PSK di Sarkem, agar dapat memberikan

pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan PSK.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2). Berdasarkan

hasil analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi bahwa, dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

PSK tenaga kesehatan Puskesmas Gedongtengen telah memberikan

pelayanan yang aman, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti

Pusat Layanan Kesehatan Klinik IMS dan VCT. Demi menunjang

keberhasilan program tersebut, apabila PSK memerlukan rujukan, maka PSK

akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk penanganan PSK

positif HIV/AIDS.  Hak pelayanan kesehatan reproduksi tersebut

diperuntukkan bagi semua perempuan tanpa terkecuali seorang PSK, karena

pada dasarnya PSK layak mendapatkan perhatian lebih mengenai pentingnya

kesehatan reproduksi, demi mencapai hak kesehatan reproduksi perempuan

yang setinggi-tingginya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 24

ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Ayat (2). Berdasarkan hasil

analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, dapat ditarik kesimpulan

bahwa, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penyediaan pelayanan
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kesehatan. Karena itu Puskesmas Gedongtengen tidak bekerja sendiri

melainkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tim

Logistik dari komisi penanggulangan AIDS serta LSM P3SY, tujuan kerja

sama tersebut dapat mengontrol jumlah PSK yang tersebar di Yogyakarta

terutama Sarkem, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, melakukan

penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta pembagian kondom secara

gratis dan wajib kondom. Karena didalam Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan terdapat isi yang menyebutkan

bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan

pencegahan penyakit. Oleh karena itu peraturan yang sudah ada, dapat

menjadi tolok ukur dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya

pelayanan kesehatan reproduksi untuk semua perempuan dan PSK. Program

tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap PSK,

bentuk perlindungan hukum yang dimaksud disini yaitu memberikan hak

PSK untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi

sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melindungi Perempuan Pekerja Seks yang mengalami kekerasan

dalam bentuk ancaman dan fisik, kemudian tindak diskriminasi maka bentuk

perlindungan hukum terdapat pada kesepakatan konfrensi internasional ICPD

tahun 1994 di Kairo, pemerintah Indonesia telah menyetujuai 12 hak yang

mana salah satu hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk,

termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan

seksual karena setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman
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bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik,

seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental dan

reproduksinya. Dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam

kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Karena perempuan berhak

untuk terbebaskan dari pelakuan diskriminasi berdasarkan gender/ perbedaan

jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi,

agama/keyakinan dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya.

Menurut keterangan pemilik losmen jika terjadi kekerasan fisik, dan

keributan yang ditimbulkan oleh pelanggan maka tindakan yang diambil

melaporkan langsung kepada Dinas Keamanan yang memang bertugas untuk

menjaga dan mengamankan daerah Sarkem agar terbebas dari tindak

kekerasan dan keributan yang dapat membahayakan penghuni lingkungan

Sarkem.

D. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial di
tinjau dari aspek kesehatan reproduksi di Pasar Kembang (Sarkem)
Yogyakarta

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial sudah

sesuai jika ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi. Telah terdapat program

terkait kesehatan reproduksi yaitu: program VCT (Voluntary Counselling and

Testing). VCT harus dikerjakan secara profesional dan konsisten untuk

memperoleh intervensi efektif dimana memungkinkan klien, dengan bantuan

konselor terlatih, menggali dan memahami diri akan risiko infeksi HIV, dan

mendapatkan informasi mengenai HIV/AIDS, serta mempelajari status
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dirinya, mengerti tanggung jawab untuk menurunkan perilaku berisiko dan

mencegah penularan infeksi kepada orang lain.74

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk dari pelaksanaan

perlindungan untuk PSK yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

tenaga kesehatan Puskesmas Gedongtengen antara lain: konseling kesehatan

reproduksi dan seksusl, konseling infeksi menular seksual (IMS), konseling

HIV dan AIDS, periksa IVA/Pap Smear, periksa umum, Tes IMS dan HIV.

Pemeriksaan VCT, IMS, HR, LJSS, dan PTRM (program terapi rumatan

metadon) serta klinik berhenti merokok. Pemeriksaan tersebut biasanya

dilakukan setiap satu bulan sekali, per tiga bulan sekali atau enam bulan

sekali dan satu tahun sekali. Dan bentuk perlindungan lainnya yaitu

pembagian kondom secara gratis yang dilakukan oleh Komisi

Penanggulangan AIDS. Dengan adanya program tersebut bertujuan untuk

mengupayakan pengurangan terjadinya penularan IMS dikalangan PSK.

Mekanisme pelayanan kesehatan reproduksi yang dilakukan dokter dan

bidan dalam untuk PSK di Sarkem yaitu, dilakukan sesuai dengan bulan yang

sudah terjadwal, untuk pelayanan bisa dilakukan di Puskesmas atau di

Sarkem. P3SY akan mendata PSK yang ada di Sarkem kemudian tenaga

kesehatan kesehatan Puskesmas Gedongtengen akan mulai memberikan

pelayanan kepada PSK satu persatu, kemudian pemeriksaan akan dilakukan

oleh dokter dan bidan dibantu perawat dan P3SY juga.

74Nana Noviana, 2013, Catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS, Jakarta: CV.
TRANS INFO MEDIA, Hal, 36-39.
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Pemeriksaan dimulai dari anamnesa, kemudian cek kesehatan mulai dari

pengambilan darah, tes IMS, HIV dan pemberian terapi obat ARV. Kegiatan

dilakukan dari pagi hingga siang/sore. Dalam pelaksanaannya untuk

membujuk dan menumbuhkan minat PSK untuk rajin melakukan

pemeriksaan memang awalnya susah namun dengan kesadaran PSK usaha

tenaga kesehatan membuahkan hasil, jadi pemeriksaan yang dilakukan

sampai saat ini tidak ada paksaan dari pihak manapun dan PSK melakukan

dengan sukarela demi menjaga aset mereka untuk mencari nafkah. Namun

tidak dapat dipungkiri terdapat PSK yang menolak untuk dilakukan

pemeriksaan (PSK baru).

Menurut Depkes RI (2000) hak kesehatan reproduksi setiap orang berhak

memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Ini berarti

penyedia pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas

dengan memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan

keamanan klien. Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi seperti konseling

dan informasi keluarga berencana (KB), pelayanan kehamilan dan persalinan

(termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir inconal),

pengobatan infeksi saluran reproduksi (ISR), dan penyakit menular seksual

(PMS) termasuk pencegahan kemandulan-kehamilan dan pelayanan

kesehatan reproduksi remaja (KRR), konseling informasi dan reproduksi

(KIR) mengenai kesehatan reproduksi.75

75Marmi, Ibid, Hal, 13.
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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Puskesmas Gedongtengan

telah memberikan pelayanan yang sudah sesuai dengan kebutuhan PSK.

Ditunjang dari program Pusat Layanan Kesehatan Klinik IMS serta layanan

komprehensif berkesinambungan (LKB), selain itu beberapa tenaga kesehatan

seperti dokter umum, bidan, perawat, dokter psikologi telah

mengikutibeberapa pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat guna

menunjang pelayanan kesehatan reproduksi yang akan diberikan bagi PSK.

Seluruh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, psikolog dan

apoteker yang berada di Puskesmas Gedongtengen telah melaksanakan

perannya sesuai dengan kompetensi dan wewenang. Misalnya Bidan telah

melakukan upaya pemeriksaan IMS dan penyuluhan terkait kesehatan

reproduksi, guna mendeteksi penularan penyakit menular seksual. Perawat

telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenangnya, tidak jauh berbeda

dengan bidan perawat di Puskesmas Gedongtengen juga melakukan

penyuluhan dan perawatan kepada PSK, tugas perawat disini membantu

bidan agar kegiatan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin dapat

berjalan. Dokter telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya

yaitu dengan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan meresepkan obat serta

tindakan medis selanjutnya sesuai dengan kebutuhan PSK. Apoteker telah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya yaitu memberikan obat

kepada PSK sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter dan memberikan

penjelasan kepada PSK mengenai aturan minum obat. Tugas psikologi disini

berguna untuk mempelajari tentang prilaku PSK dalam hubungannya
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dengann lingkungan, karena didalam diri PSK sebenarnya terdapat penolakan

akan kegiatan kotor tersebut dan memberikan motivasi pada PSK positif

HIV/AIDS sembuh (sangat kecil kemungkinan). Disini tugas psikolog

membantu dalam memberikan konseling kepada PSK mengenai

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dikawasan pasar kembang,

menurut 5 orang PSK, mereka telah mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan

mengenai kesehatan reproduksi secara rutin dan 4 PSK telah wajib kondom 1

orang tidak wajib kondom karena takut kehilangan pelanggan dan tidak

mendapatkan penghasilan. Kepala Puskemas Gedongtengen, menegaskan

bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya kesehatan

reproduksi PSK. Kepala Puskesmas Gedongtengen selalu mendiskusikan

kegiatan pelayanan yang telah dilakukan agar dapat mengevaluasi apakah

dokter koordinator HIV dan bidan koordinator serta tenaga kesehatan yang

terlibat sudah memberikan dan melakukan pemeriksaan dengan tepat, karena

hal ini berpengaruh pada status kesehatan PSK untuk pemeriksaan lebih

lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut pelaksanaan perlindungan hukum bagi PSK

sudah sesuai dengan reverensi dan peraturan serta kenyataan yang ada

dilapangan. Bahwa PSK telah mendapatkan hak-nya dalam bentuk pelayanan

kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi.
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E. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi pekerja seks komersial di Pasar
Kembang (Sarkem) Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala

Puskesmas, dokter koordinator HIV, bidan Koordinator, ketua koordinator

P3SY, pengelola program Komisi Penanggulangan AIDS, kepala seksi

pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pemilik

losmen dan PSK. Berikut beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat

dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Faktor pendukung

Kesehatan  merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor

internal (dari dalam diri manusia) maupun faktor eksternal (di luar diri

manusia). Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan,

baik individu, keluarga, kelompok masyarakat, perilaku, lingkungan,

pelayanan kesehatan.76

a. Ketersediaan tenaga kesehatan yang sudah kompeten.

Faktor pendukung perlindungan hukum terhadap kesehatan

reproduksi PSK yaitu tenaga kesehatan yang sudah berkompeten dalam

memberikan hak PSK dalam bentuk pelayanan kesehatan dan

informasi mengenai kesehatan reproduksi.

b. Program layanan kesehatan klinik IMS dan VCT

Upaya pemerintah dalam menyediakan akses terhadap informasi,

edukasi dan fasilitas kesehatan telah dilaksanakan oleh Puskesmas

76Arisita Eka Prasetyawati, 2011, Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistik, cetakan
1 Yogyakarta: Nuha Medika, Hal, 7.
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Gedongtengen yaitu dilihat dari tujuan program layanan kesehatan

klinik IMS dan VCT bertujuan untuk menekan angka penyebaran

penularan penyakit menular seksual dan pengobatan pada PSK yang

positif IMS atau HIV/AIDS.

c. Pelatihan tenaga kesehatan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Puskesmas Gedongtengen yaitu

melakukan pelatihan kepada beberapa tenaga kesehatan bertujuan

untuk menunjang pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu

khususnya pelayanan kesehatan reproduksi untuk PSK. Berikut tenaga

kesehatan yang sudah terlatih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan

reproduksi kepada PSK, antara lain 2 dokter, 2 bidan dan 3 perawat.

d. Sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Pusat kesehatan masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi

fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh

kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk-

bentuk usaha kesehatan.77 Bertujuan menyediakan dan memberikan

layanan kesehatan dasar berupa menyediakan dan memberikan layanan

kesehatan seperti: perawatan abses, rujukan ke layanan yang tepat

sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebagai salah satu pusat pelayanan

kesehatan pertama Puskesmas Gedongtengen, telah didukung dengan

sarana dan prasarana yang cukup memadai. Seperti mobile clinik serta

77Arisita Eka Prasetyawati,Ibid, Hal, 121.
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tenaga kesehatan yang sudah berkompeten dan mampu memberikan

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar SOP.

e. Kerja sama lintas sektor yang telah dilakukan.

Dalam usaha pencegahan penularan penyakit menular seksual,

puskesmas gedongtengen telah bekerja sama dengan berbagai pihak

untuk memberikan standar pelayanan yang lebih baik. Kerja sama yang

dilakukan dengan lintas sektor antara lain: Dinas Kesehatan Kota

Yogyakarta, Komisi Penanggulangan AIDS, P3SY, serta kerja sama

dengan Rumah Sakit untuk penanganan PSK dengan HIV/AIDS. Tidak

hanya itu, program pencegahan HIV/AIDS menpunyai prinsif dengan

melibatkan PSK yang positif HIV/AIDS yang mau berpartisipasi dan

yang menjadi pembicara satu orang PSK bertujuan untuk

mempromosikan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan

memberi motivasi kepada PSK. Prinsip ini didasarkan pada prinsip

umum mengenai keterlibatan masyarakat dan program ini terbukti

efektif mempunyai kaitan erat dengan program penjangkauan dan

pendampingan.

Upaya kegiatan untuk pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat, mencakup dua aspek yaitu aspek kuratif

(pengobatan penyakit), dan aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan

setelah sembuh dari sakit atau cacat). Sedangkan peningkatan

kesehatan mencakup dua aspek yakni aspek preventif (pencegahan

penyakit) dan aspek promotif (peningkatan kesehatan itu sendiri).
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Upaya pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan diwujudkan

dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan

yang bersifat holistik dan komprehensif.78

2. Faktor penghambat

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang,

menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi.79

a. Belum terdapat peraturan perundang–undangan khusus tentang

PSK.

Belum terdapat peraturan khusus tentang PSK, Menjadi faktor

penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan

kesehatan reproduksi PSK. Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas

melarang adanya praktik- praktik pelacuran. Ketidaktegasan

pemerintah dapat dilihat pada Pasal 296 dan pasal 506 hanya melarang

pemilik losmen dan mucikari. Pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 2006. Kedua Pasal didalam KUHP

tersebut hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan

pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan diberikan untuk mucikari

atau pemilik losmen, sedangkan untuk PSK atau pelacurnya sendiri

sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Pelacuran sebagai salah

satu bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana pencari nafkah hidup

78Arisita Eka Prasetyawati,Op.Cit, Hal, 6-7
79Masrudi Muchtar, Ibid, Hal, 23
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pribadi, dalam KHUP maupun RUU KUHP tidak melarang, yang

dilarang adalah pekerjaan mucikari.

b. Wajib menggunakan kondom

Sebagai pengguna jasa PSK seharusnya pelanggan mematuhi

peraturan yang ada yaitu wajib kondom. Menurut keterangan PSK

terdapat pelanggan yang enggan menggunakan kondom setelah berada

di dalam kamar dengan alasan mengurangi kenikmatan. Terkadang

PSK menuruti permintaan pelanggan demi mendapatkan lebih

tambahan upah.

c. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi PSK.

Alasan untuk menjadi PSK tentu banyak faktornya, misalnya

karena himpitan ekonomi, tidak memiliki keterampilan dan keahlian,

dijebak oleh tipuan agen tenaga kerja, dan ada pula yang melakukan

secara tidak terpaksa/keinginan sendiri untuk mencari pasangan yang

sesuai dengan kriterianya. Kepadatan penduduk yang terjadi

dibeberapa daerah berdampak pada pembangunan daerah yang belum

merata, hal itu dapat dilihat dari status pendidikan PSK yang masih

rendah dan masih tingginya angka penduduk miskin. Mengakibatkan

penduduk desa datang ke kota, dengan harapan akan merubah status

sosial seseorang jika telah bekerja di kota. Karena untuk mendapatkan

pekerjaan yang layak dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan

tentutunya lulusan pendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah

atas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 5
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PSK, 4 orang hanya lulusan sekolah dasar dan berstatus janda dan 1

orang lagi lulusan sekolah menengah atas status pernikahan kawin.

Mereka melakukan pekerjaan tersebut dan merahasiakan dari

keluarganya di kampung. Rata-rata PSK yang berada di Sarkem

berasal dari luar Kota Yogyakarta dan berasal dari desa. Rendahnya

tingkat pendidikan PSK mengakibatkan PSK tidak pernah menolak

pelanggan walau tanpa menggunakan kondom.

d. Rendahnya kesadaran PSK untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kesehatan puskesmas

gedongtengen, PSK tidak memiliki inisiatif untuk datang langsung ke

Puskesmas, tetapi jika tenaga kesehatan datang ke lokasi Sarkem PSK

dengan senang hati mau diperiksa kesehatannya.

e. Ketersediaan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan terlatih dirasa belum cukup mampu untuk

melakukan penanganan kesehatan reproduksi kesemua PSK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas

Gedongtengen, tenaga kesehatan yang berada di wilayah kerjanya telah

dinyatakan lulus pendidikan kedokteran, kebidanan, keperawatan dan

sudah memiliki surat tanda registrasi, tidak hanya sampai disitu tenaga

kesehatan Puskesmas Gedongtengen telah mengikuti pelatihan khusus

guna memberikan pelayanan kesehatan reproduksi untuk PSK. Berikut

jumlah Dokter sebanyak 6 orang, dokter gigi 2 orang, perawat 7 orang,

dan bidan 3 orang. Berdasarkan data diatas tenaga kesehatan yang
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tersedia, kurang mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan

reproduksi untuk PSK yang jumlahnya sekitar 380-500 orang. Tenaga

kesehatan yang terlatih hanya separuh dari tenaga kesehatan yang

tersedia, hal ini dapat mempengaruhi keefektifitasan pelayanan

kesehatan.

Penyakit menular seksual yang disebutkan karena hubungan seksual

yang tidak sehat, dan penyebaran PSK yang tidak terkontrol membuat

pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya memiliki PR

yang sangat sulit dipecahkan namun terdapat 3 pemikiran, yaitu:

pertama: pendekatan pemerintahan harus humaris yakni melihat PSK

sebagai manusia bukan penyakit, harus tetap dihormati bahwa mereka

adalah kaum perempuan yang rawan terhadap pelecehan seksual.

Kedua: pemerintah harus komprehensif menanyai semua aktor dibalik

prostitusi. Ketiga: pemerintah jangan hanya normatif  berpegang teguh

pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena

faktor pragmatis logika pengamatan dimana apa yang ditampilkan

nyata merupakan fakta-fakta yang konkret akan lebih muda diterima,

apabila menyentuh langsung aspek-aspek latar belakang penggiat

prostitusi.


	1.HALAMAN DEPAN.pdf (p.1-14)
	2. TESIS 1-4 YG BENAR.pdf (p.15-111)
	3. DP.pdf (p.112-116)
	4..pdf (p.117)
	5.pdf (p.118)
	6.pdf (p.119)
	7.pdf (p.120)
	8..pdf (p.121-130)
	9.pdf (p.131)

