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ABSTRAK

FEMINISME TENTANG PROSTITUSI

(Studi pada Pegiat Hak Asasi Perempuan)

Oleh
Anisa Nuraini Putri

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan prostitusi pada perempuan pada dasarnya adalah adanya
ketidakberdayaan dari kaum perempuan dalam aspek kehidupan apabila
dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka perspektif
feminisme menjadi acuan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang
terjadi pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan
pegiat hak asasi perempuan tentang feminisme dan respon (sikap) pegiat hak asasi
perempuan tentang fenomena prostitusi yang terjadi saat ini dalam feminisme.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling
sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Kata kunci: prostitusi, feminisme



ABSTRACT

Feminism on Prostitusion

(Study on Women's Rights Activist)

by

AnisaNurainiPutri

Prostitution is a phenomenon that exists in social life. The existence of
prostitution in women basically is the helplessness of women in aspects of life
when compared to men, because of it is the perspective of feminism became a
reference for some researchers in prostitution addresses problems that occur in
women. The objective of this research was to find out the knowledge about
women's rights activist feminism and response (attitude) of women's rights
activist on the phenomenon of prostitution that happened recently in feminism.
This research was used qualitative methods with descriptive approach. The
determination technique of informants in this research was used purposive
sampling technique so that the informants in this research amounted to 7 peoples.

Keywords: prostitusion, feminism.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan prostitusi sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno

tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya maka selalu menjadi relevan

dengan setiap perkembangan manusia dimana pun. Prostitusi sebagai masalah

sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak

dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang prostitusi masih banyak

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di

Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-

sembunyi.

Masalah prostitusi adalah masalah struktural. Permasalahan mendasar yang

terjadi dalam masyarakat adalah mereka masih memahami masalah prostitusi

sebagai masalah moral. Mereka tidak menyadari persepsi moral ini akan

mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban

semakin tertindas. Di antara alasan penting yang melatarbelakangi adalah

kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak memihak

kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan

orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya.

Fenomena prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit

untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi

dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat
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pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini

merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana. Ketika semua

sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka

jalan keluar prostitusi dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya, dan

perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi

kebutuhan tersebut.

Kata prostitusi berasal dari  Bahasa Latin pro-stituere atau prostauree, yang

berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan

perendakan. Sedangkan kata prostitue adalah pelacur. Dikenal pula dengan istilah

WTS atau wanita tuna susila dan PSK atau pekerja seks komersial (Kartono

dalam Ambarwati, 2012).  Dan prostitusi dalam perspektif gender diartikan

sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh

suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan (Hanum dalam

Ambarwati, 2012).

Bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual atau yang disebut juga

pekerja seks selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang

memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk

penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya

praktek di sekitar kita tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya masyarakat

Indonesia sendiri yang memberikan peluang bagi praktek ini untuk terus

berkembang dari masa ke masa.

Prostitusi menjadi persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam

prostitusi mengakibatkan multipel traumatik diantaranya 71% kekerasan fisik,
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63% diperkosa, 89% tidak menyukai prostitusi tapi tidak berdaya untuk keluar,

75% tidak memiliki rumah dan 68% PTSD/ Posttraumatic stress disorder (Farley

et al dalam Nanik et al, 2012). Namun disisi lain kerap kali prostitusi menjadi

bagian dari sistem masyarakat tersebut sehingga perannya sangat dibutuhkan

dalam menunjang sebuah kehidupan dalam bermasyarakat.

Prostitusi bisa terjadi pada siapa saja tidak memandang jenis kelamin. Prostitusi

bisa terjadi pada kaum laki-laki dan perempuan (Aggleton dalam Nanik et al,

2012). Selama ini yang menjadi persoalan dan menjadi sorotan perdebatan adalah

prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan. Padahal kedua macam prostitusi

tersebut sama-sama mempunyai dampak terhadap penyebaran HIV/AIDS.

Perbedaan dalam memandang prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan tidak

terlepas adanya cara pandang yang salah dari sistem sosial yang di dominasi oleh

kaum laki-laki. Budaya patriarki membawa dampak yang buruk terhadap

perempuan yang bekerja sebagai perempuan pekerja seks. Stigma dan

diskriminasi yang diterima pekerja seks perempuan lebih berat bila dibandingkan

pekerja seks laki-laki.

Pada dasarnya manusia ingin memiliki kehidupan yang baik, seperti terpenuhinya

kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan utamanya saat ini

yaitu tepenuhinya kebutuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk

memenuhi kebutuhannya, contohnya perempuan yang rela membiarkan dirinya

untuk terjun ke dunia prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Perempuan yang

berasal dari keluarga ekonomi rendah dan kurangnya pendidikan, memaksa

mereka untuk melakukan prostitusi. Prostitusi memang dapat dikatakan tidak
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sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia, karena eksistensi dari

prostitusi sendiri dianggap sebagai sampah masyarakat dan juga sumber berbagai

masalah. Tetapi tidak bisa dipungkiri  kehadiran praktek prostitusi di Indonesia

tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang memandang prostitusi sebagai sampah masyarakat dan bersikap

menyalahkan korban karena menganggap prostitusi adalah masalah moral, tidak

menyadari atau bahkan tidak ingin tahu apa alasan para pelaku prostitusi

melakukan pekerjaannya. Tentu para pelaku prostitusi juga ingin mendapatkan

pekerjaan yang lebih layak tetapi keterbatasan yang memaksa mereka untuk

melakukan pekerjaan tersebut. Keadilan terhadap perempuan di dunia patriaki ini

harus lebih di tingkatkan lagi terutama di sektor publik agar tidak ada lagi

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Kaum feminis memberikan wacana yang baru dalam memandang perempuan

yang bekerja sebagai pekerja seks. Dalam kamus sosiologi menurut Collins

dalam Nanik et al (2012) kaum feminis melakukan penolakan terhadap kaum

laki-laki yang selama ini lebih dominan memberikan pandangan terhadap

perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat yang cenderung

menguntungkan di pihaknya tanpa memperdulikan kepentingan perempuan.

Padahal menurut Synnott dalam Nanik et al (2012) laki-laki dan perempuan

merupakan dualisme yang berbeda, namun secara biologis 98 persen kromosom

wanita dan laki-laki adalah sama.
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Kaum feminis menganggap bahwa kaum laki-laki sering kali menganggap remeh

persoalan yang terjadi pada kaum perempuan (Agger dalam Nanik et al, 2012).

Untuk itulah kaum feminis perlu memberikan cara pandang yang berbeda dalam

menyikapi berbagai persoalan yang terjadi pada perempuan. Persoalan prostitusi

juga menjadi domain laki-laki dalam memberikan pandangan dan keputusan-

keputusan selama ini hanya berpijak pada teori-teori laki-laki.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas Feminisme Tentang Prostitusi

yang terjadi pada kaum perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pengetahuan pegiat hak asasi perempuan tentang Feminisme?

2. Bagaimana (respon) sikap pegiat hak asasi perempuan tentang fenomena

Prostitusi yang terjadi saat ini dalam Feminisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahn yang muncul, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pegiat hak asasi perempuan tentang

Feminisme.

2. Untuk mengetahui bagaimana (respon) sikap pegiat hak asasi perempuan

tentang fenomena Prostitusi yang terjadi saat ini dalam Feminisme.
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D. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu

sosial pada khususnya sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan

dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang.

2. Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai rujukan bagi pengambil

kebijakan dalam menangani permasalahan prostitusi dalam feminisme.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari Bahasa Latin pro-stituere atau prostauree, yang

berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan

perendakan. Sedang kata prostitute adalah pelacur. Dikenal pula dengan istilah

WTS atau wanita tuna susila dan PSK atau pekerja seks komersial (Kartono,

2007).

Prostitusi dalam perspektif gender diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan

terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang

merugikan kaum perempuan (Hanum, 2007).

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi

dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan

nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai

eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Prostitusi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan perempuan atau laki-laki yang

menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan

upah (Kartono, 2007).

Kesimpulannya prostitusi dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan seksual

yaitu pekerjaan menyerahkan diri baik yang dilakukan laki-laki atau perempuan

kepada umum dengan berupa jasa seks untuk mendapatkan upah.
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B. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Menurut Rakhmat Jalaludin (2004) dalam Jayanthi dan ikram (2013), pekerja

seks komersial  adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan

hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pekerja seks komersial sebagai

pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan

bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi

musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak

ketertiban. Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama

dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.

Kaum perempuan sebagai pekerja seks komersial selalu menjadi objek dan

tudingan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktek prostitusi.

Prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa perempuan

sebagai objek seks. Pekerja seks komersial pada umumnya adalah seorang

perempuan. Perempuan adalah mahluk bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual

yang utuh dan unik. Mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai

dengan tingkat perkembangannya.

Pekerja adalah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah. Pekerja seks

sebagai pekerja yang mendapatkan upah dengan cara memberikan jasa seksual

untuk pelanggannya, baik itu dilakukan karena sengaja atau terpaksa akibat

keterbatasan yang dimiliki perempuan.
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C. Prostitusi Sebagai Masalah Sosial

Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan

moral. Prostitusi itu selalu ada pada setiap negara berbudaya sejak zaman dulu

sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek

urusan hukum. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri, dan

kebudayaan, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai tingkatan yang

dilakukan secara terorganisir maupun individu.

Profesi sebagai pelaku prostitusi dijalani dengan rasa tidak berdaya untuk

merambah kemungkinan hidup yang lebih baik. Dengan berbagai latar yang

berbeda, profesi sebagai pelaku prostitusi mereka jalani tanpa menghiraukan

akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik

prostitusi dapat menyebabkan  berbagai permasalan baik pada diri sendiri,

keluarga, bahkan lingkungan sosial.

Permasalah itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu:

1. Merasa tersisih dari kehidupan sosial (disossiasi). Seseorang yang

menjadi pelaku prostitusi pasti merasa tersisih dari kehidupan sosial

karena pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan halal.

2. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi

memiliki pandangan dan masa depan yang baik.

3. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang tidak berpikir mana

yang baik dan buruk, yang penting mereka bisa menghasilakan uang

untuk memenuhi kebutuhannya.

(Sitepu, 2004)
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Seiring kebutuhan hidupnya menuntut perempuan harus bekerja di sektor publik

untuk memenuhi kebutuhannya. Lapangan pekerjaan dan pendidikan yang

terbatas menyebabkan perempuan mencari pekerjaan yang dapat dengan cepat

menghasilkan uang yaitu bekerja sebagai pelaku prostitusi. Keadaan yang tidak

berdaya menyebabkan perempuan tidak memikirkan akibat dari pekerjaan

tersebut.

D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi

Menurut Rakhmat Jalaluddin (2004), banyaknya faktor yang melatarbelakangi

terjerumusnya prostitusi antara lain adalah:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan, produksi,

distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan, penghasilan,

menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Salah satu penyebab faktor ekonomi

adalah sulit mencari pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap

hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar untuk

masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan, menjadikan perempuan

tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan

pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar

tanpa syarat yang susah.

Alasan seorang perempuan terjerumus dalam prostitusi adalah karena desakan

ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sulitnya mencari

pekerjaan sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah.
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Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak

memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang

lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan.

Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai pelaku prostitusi antara lain terkena

PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi pelaku prostitusi

merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang.

2. Keluarga yang tidak mampu

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar

sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya

yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga, sehingga

kondisi ini memaksa para orang tua dari kelurga miskin memperkerjakan

anaknya sebagai pekerja seks.

Prostitusi erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya kemiskinan sering

memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk

membiarkan diri masuk ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh

perempuan-perempuan kalangan menengah kebawah.

3. Faktor Kekerasan

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakibat menyakiti

secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap seseorang termasuk

ancaman dan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena,

kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan

pribadi (Depkes RI, 2003). Dimana salah satu faktor kekerasan adalah:
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a) Perkosaan

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal dimana si korban dipaksa untuk

melakukan aktifitas seksual khususnya penetrasi alat kelamin diluar

kemauannya sendiri.

Perkosaan adalah adanya prilaku kekerasan yang berkaitan dengan

hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

(Winaya, 2006)

Banyaknya kasus kekerasan terjadi terutama kekerasan seksual, justru

dilakukan orang-orang terdekat. Padahal mereka semestinya memberikan

perlindungan dan kasih sayang serta perhatian yang lebih dari pada orang

lain seperti tetangga maupun teman.

Seorang perempuan korban kesewenangan kaum lelaki menjadi

terjerumus sebagai pelaku prostitusi. Dimana seorang perempuan yang

pernah diperkosa oleh bapak kandung, paman atau guru sering terjerumus

menjadi pekerja seks.

Korban pemerkosaan menghadapi situasi sulit seperti tidak lagi merasa

berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, calon suami dapat

terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat prostitusi dijadikan

sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki

dan mencari penghargaan.

Biasanya seorang anak korban kekerasan menjadi anak yang perlahan

menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tetapi di sisi lain juga
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menimbulkan kegairahan yang berlebihan. Misalnya anak yang pernah

diperkosa banyak yang menjadi pelaku prostitusi.

b) Dipaksa atau Disuruh Suami

Dipaksa adalah perbuatan seperti tekanan, desakan yang mengharuskan

atau mengerjakan sesuatu yang mengharuskan walaupun tidak mau.

Istri adalah karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi suaminya. Dalam

kondisi yang wajar atau kondisi yang normal pada umumnya tidak ada

seorang suami pun yang tega menjajakan istrinya untuk dikencani laki-

laki lain. Namun kehidupan manusia di dunia ini sangat beragam lagi

berbeda-beda jalan hidupnya, sehingga ditemui pula kondisi ketidak

wajaran atau situasi yang berlangsung secara tidak normal salah satunya

adalah suami yang tega menyuruh istrinya menjadi pelaku prostitusi.

Istri sebagai pelaku prostitusi karena disuruh suaminya, apapun juga

situasi dan kondisi yang menyebabkan tindakan suami tersebut tidaklah

dibenarkan, baik oleh moral ataupun oleh agama.

Namun istri terpaksa melakukannya karena dituntut harus memenuhi

kebutuhan hidup keluarga, mengingat suaminya adalah pengangguran.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam

interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya. Lingkungan tersebut

meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, lingkungan biologis dan

lingkungan budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok,

komuniti dan masyarakat. Lingkungan dengan berbagai ciri khusunya memegang

peranan besar terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian pada anak.
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Apalagi kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian dasar yang

terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan prilaku yang tidak baik dapat

terhindari. Dimana salah satu faktor lingkungan adalah:

a) Seks Bebas

Pada dasarnya kebebasan berhubungan seks antara laki-laki dan wanita

sudah ada sejak dahulu, bahkan lingkungan tempat tinggal tidak ada

aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan dengan pasangan yang

diinginkannya.

Lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam pengembangan

diri untuk hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan terpengaruh oleh

hal-hal yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

Mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas

tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan

dengan yang dilarang.

Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan hubungan

badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar.

b) Turunan

Turunan adalah generasi penerus atau sesuatu yang turun-temurun. Tidak

dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak

untuk belajar berinteraksi sosial. Melalui keluarga anak belajar merespon

terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah kehidupan yang lebih besar

kelak.

Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan

informal yang mempengaruhi perkembangan orang yang ada didalamnya.
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Adakalanya melalui tindakan-tindakan, perintah-perintah yang diberikan

secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan.

Orang tua atau saudara bersikap atau bertindak sebagai patokan, contoh,

model agar ditiru.

Berdasarkan hal-hal diatas orang tua jelas berperan besar dalam

perkembangan anak, jadi gambaran kepribadian dan prilaku banyak

ditentukan oleh keadaan yang ada dan terjadi sebelumnya.

Seorang anak yang setiap saat melihat ibunya melakukan pekerjaan itu,

sehingga dengan tidak merasa bersalah itupula akhirnya ia mengikuti

jejak ibunya. Ibu merupakan contoh bagi anak.

c) Broken Home

Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, didalam keluarga dapat

ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian

seseorang. Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar

dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting

dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan

gambaran kepribadian seseorang.

Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai

tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan

berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang

di alami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang

meliputi hubungan antar orang tua, saudara menjadi faktor yang penting

munculnya prilaku yang tidak baik. Dari paparan beberapa fakta kasus
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anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, menjadi anak-anak

broken home yang cenderung berprilaku negatif seperti menjadi pecandu

narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi pelaku prostitusi.

Anak yang berasal dari keluarga broken home lebih memilih

meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi

sebagai pekerja seks, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi

pekerja seks karena frustasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih

sayang dikeluarganya tidak terpenuhi.

5. Gaya Hidup

Gaya hidup adalah cara seseorang dalam menjalani dan melakukan dengan

berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pergeseran norma

selalu terjadi dimana saja apalagi dalam tatanan masyarakat yang dinamis. Norma

kehidupan, norma sosial, bahkan norma hukum seringkali diabaikan demi

mencapai sesuatu tujuan.

Menjadi pekerja seks dapat terjadi karena dorongan hebat untuk memiliki

sesuatu. Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi sesuatu

yang ingin dimiliki.

Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui pada diri pekerja

seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya, padahal uang

tersebut diketahui diperoleh dari mencari nafkah sebagai pekerja seks. Gaya

hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama

dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam aktifitas prostitusi maupun masyarakat.
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Pergeseran sudut pandang tentang nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah

membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus di miliki.

Kita tahu bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Sama halnya dengan akibat

adanya prostitusi karena adanya sebab yang memfaktori timbulnya hal tersebut.

Faktor ekonomi dan pendidikan masih menjadi pengyebab terbesar timbulnya

prostitusi.

Karena ekonomi dan pendidikan merupakan masalah sosial sama halnya dengan

prostitusi. Tetapi selain faktor tersebut ternyata masih ada faktor lain yang

menyebabkan timbulnya prostitusi, seperti faktor kekerasan yaitu pernah

mengalami perkosaan atau dipaksa pasangannya untuk melakukan prostitusi,

faktor lingkungan sebagai makhluk sosial tentu kita selalu berinteraksi dengan

lingkungan sekitar dimana jika kita tidak bisa mengontrol diri maka kita akan

mudah terpengaruh atau terjebak ke hal-hal buruk, dan yang terakhir gaya hidup,

jika kita memaksakan diri kita atau kehendak untuk memiliki sesuatu yang tidak

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki maka hal itu dapat membuat kita

membuat jalan pintas atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu dengan cara

yang tidak baik asalkan sesuatu yang diinginkan tersebut bisa dengan cepat

terwujud.

E. Dampak Prostitusi

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi

sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh,

dihina, diusir dari tempat tinggalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka seakan-
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akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta

mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.

Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat

perempuan. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi

pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan

media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan

yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat

menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi

dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun

negatif. Begitupun prostitusi, karena prostitusi merupakan perilaku yang

menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka prostitusi hanya akan

mengakibatkan efek negatif, antara lain:

1. Menimbulkan dan menyebarkuaskan penyakit kelamin dan kulit,

terutama syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah).

2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda

oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga,

sehingga keluarga menjadi berantakkan.

3. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada

lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi.

4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.

5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
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6. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi,

anorgasme, nymfomania, satyriasis, ejakulasi premature.

(Jayanthi dan Ikram, 2013)

Dampak yang sangat terlihat dan terhitung adalah menyebarnya penyakit kelamin

secara meluas, tidak heran jika penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat.

Tetapi dampak yang sangat besar bagi pelaku dari prostitusi adalah terhadap

kehidupan sosialnya. Mereka harus menerima dirinya di cemooh dan di kucilkan

dari masyarakat. Merusak moral bangsa yang sangat disayangkan untuk generasi

penerusnya.

F. Sejarah Perkembangan Feminisme

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata Femme (woman), perempuan

(tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan

(jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya

memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini

perlu dibedakan antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis dan

hakikat alamiah), masculine dan feminine (sebagai aspek perbedaan psikologis

dan kultural). Sementara itu, masculine–feminine mengacu kepada jenis kelamin

atau gender sehingga he dan she (Selden dalam Sugihastuti, 2000)

Dalam Suwastini (2013), Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial

yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat

yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan
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kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari

masyarakat yang patriarkis (Weedon, 1987 dalam Hodgson-Wright, 2006).

Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap

perempuan (Jenainati dan Groves, 2007). Sejalan dengan Jenainati dan Groves,

Ross (2009) melihat feminisme sebagai semua usaha yang bertujuan untuk

memperbaiki kondisi perempuan. Dengan mengaitkan definisi umum feminisme

dari Gamble (2006), Jenainati dan Groves (2007) dan Weedon (1987), feminisme

dapat dirumuskan sebagai keyakinan, gerakan dan usaha untuk memperjuangkan

kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat

patriarki.

Di dalam sejarah dan perkembangan teori feminisme, dan demi memudahkan

pemetaan teori-teori feminisme, terdapat tiga gelombang besar kelompok

feminisme (Arivia dalam Pranowo, 2013).

Gelombang Pertama

Feminisme awal yang dimulai sejak tahun 1800-an merupakan representasi

gelombang feminisme pertama. Feminisme awal dimulai dengan pergerakan-

pergerakan feminisme yang berkaitan dengan terjadinya Revolusi Prancis (1789),

yakni suatu periode dalam sejarah meliputi pemikir-pemikir seperti Mary

Wollstonecraft, Sejourner Truth, dan Elizabeth Cady Stanton.

Pada saat itu, pembicaraan atau ide tentang ketidakadilan perempuan bisa

dibilang belum ada, apalagi menjadi wacana yang mengemuka. Landasan teoritis

yang dipakai dalam gelombang feminisme ini adalah feminisme liberal,

feminisme radikal dan feminisme Marxis/Sosialis.
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1. Feminisme Liberal, Manusia adalah otonom dan dipimpin oleh akal.

Dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas,

dan kebebasan individu.

2. Feminisme Radikal, Sistem seks/gender merupakan dasar penindasan

terhadap perempuan.

3. Feminisme Marxis/Sosialis, Materialisme historis Marx yang mengatakan

bahwa kegiatan produksi kehidupan material mengkondisikan proses

umum kehidupan sosial, politik dan intelektual. Bukan kesadaran yang

menentukan eksistensi seseorang tetapi eksistensi sosial mereka yang

menentukan kesadaran mereka.

(Arivia dalam Pranowo, 2013)

Gelombang Kedua

Gelombang kedua muncul dan berkembang pada awal 1960-an. Pada gelombang

ini, muncul refleksi tentang persoalan-persoalan perempuan dan sebagai

turunannya lahir teori-teori yang menyusun kesetaraan perempuan.

1. Feminisme Eksistensialis, Analisa ketertindasan perempuan karena

dianggap sebagai “other” dalam cara beradanya di dunia.

(Arivia dalam Pranowo, 2013)

Gelombang Ketiga

Gelombang ketiga feminisme sangat dipengaruhi oleh pemikiran postmodern.

Postmodernisme menawarkan pendekatan revolusioner pada studi sosial,

terutama dalam hal mempertanyakan validitas ilmu pengetahuan modern dan

anggapan adanya pengetahuan yang objektif. Pergerakan postmodern

mengabaikan sejarah, menolak humanisme dan kebenaran tunggal.
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Postmodernisme memfokuskan diri pada wacana alternatif, melihat kembali apa

yang telah dibuang, dilupakan, dianggap irasional, tidak penting, dan

dimarjinalkan oleh modernisme.

Feminis Sandra Harding mengatakan bahwa logika perbedaan yang ditawarkan

kini mengharuskan adanya perubahan epistemologi untuk mengakomodasikan

apa yang ia sebut kecenderungan adanya politik pelangi dimana segala suara

menuntut untuk eksis. Harding menegaskan bahwa kita harus mencipta ulang diri

kita sebagai yang lain agar terjadi multiplikasi subjektif supaya dapat memahami

social location yang lain (Harding dalam Pranowo, 2013)

Akibat dari pemahaman realitas postmodern yang baru maka lahir feminisme

postmodern, feminisme multikultural dan global, serta ekofeminisme.

1. Feminisme Postmodern, seperti aliran filsafat postmodernisme menolak

pemikiran phallogosentris (ideide yang dikuasai oleh logos absolute yakni

laki-laki).

2. Feminisme Multikultural dan Global, sejalan dengan filsafat modern

tetapi lebih menekankan kajian cultural.

3. Feminisme Ekofeminisme, sejalan dengan feminisme multikultural dan

global. Ingin memberi pemahaman adanya keterhubungan antara segala

bentuk penindasan manusia dan non alam. Memperlihatkan keterlibatan

perempuan dalam seluruh ekosistem.

(Arivia dalam Pranowo, 2013)

Feminisme merupakan cara pandang yang bertujuan untuk mengubah status

ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan yang bertujuan untuk
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mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Feminisme gelombang pertama

yang menjadi landasan teoritis adalah feminisme liberal, feminisme radikal, dan

feminisme marxis. Feminisme gelombang kedua muncul refleksi tentang

persoalan perempuan dan lahirlah feminisme eksistensialis. Feminisme

gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Feminisme

yang lahir pada gelombang ketiga antara lain feminisme postmodern, feminisme

multikultural dan global, serta ekofeminisme.

Secara etimologis feminis sendiri berasal dari kata femme berarti perempuan

(tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan

(jamak) sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan dan interelasi

gender.

Dalam pengertian yang lebih luas feminis adalah gerakan kaum wanita untuk

menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan

direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam kehidupan politik dan

ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Sedangkan dalam pengertian

yang lebih sempit, yaitu dalam sastra, feminis dikaitkan dengan cara-cara

memahami karya sastra baik dalam kaitannya dengan proses produksi maupun

resepsi.

Emansipasi wanita merupakan salah satu aspek dalam kaitannya dengan

persamaan hak. Dalam ilmu sosial kontemporer lebih dikenal sebagai gerakan

kesetaraan gender (Ratna, 2006).

Jadi, feminis adalah gerakan kaum perempuan yang bergerak untuk

memperjuangkan hak-hak asasi perempuan yang bertujuan untuk menolak
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perempuan dari marginalisasi, subordinasi, dan direndahkan oleh kaum patriarki

baik di dunia sosial, ekonomi, maupun politik.

G. Feminisme dan Prostitusi

Feminisme mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan

kegiatan perempuan, salah satu yang disorot adalah prostitusi. Terdapat tiga

pemikiran besar dalam feminisme mengenai prostitusi. Tiga feminisme tersebut

antara lain:

1. Feminisme Liberal, yaitu ketimpangan gender yang menyebabkan posisi

perempuan dikebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang

beruntung atau tak setara dengan posisi lelaki.

2. Feminisme Radikal, yaitu penindasan gender yang menyebabkan

perempuan ditindas, tak hanya dibedakan atau tak setara, tetapi secara

aktif dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan, dan

disalahgunakan oleh lelaki.

3. Feminisme Sosialis, yaitu penindasan struktural yang menyebabkan

pengalaman perempuan tentang pembedaan, ketimpangan dan berbagai

penindasan menurut posisi sosial mereka.

(Ritzer, 2015)
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Tabel 1. Perpektif Feminisme Terhadap Prostitusi

PERSPEKTIF
RELASI LAKI-LAKI DAN

PEREMPUAN PROSTITUSI

1. Feminisme Liberal Pandangan feminis liberal melihat bahwa
perempuan sejajar dengan laki-laki,
memiliki hak-hak yang sama, dan tidak
bertentangan melainkan identik, karena
keduanya berasal dari satu kromosom yang
sama (Synnot dalam Nanik et al, 2012).

Dalam pandangan feminisme ini akhirnya dipergunakan untuk
membahas prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan,
adapun pandangan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap

perempuan diluar, dari pada di dalam keluarga. Dalam
kehidupan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks
tidak mendapatkan adanya perlakuan yang sama dalam
keluarganya. Seperti yang dialami oleh Yn, sebagai
perempuan pekerja seks harus bekerja melayani tamu
sedangkan suami atau kiwirnya hanya menunggu di tempat
kosannya saja tidak bekerja, hanya sebagai pengangguran.

2) Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap
sebagai cara paling efektif dalam melakukan perubahan
sosial. Terjebaknya perempuan pekerja seks dalam
pekerjaan sebagai penjual jasa seks merupakan akibat dari
minimnya kesempatan yang diperoleh perempuan tersebut
dalam bidang pendidikan.

3) Pekerjaan-pekerjaan “perempuan” seperti perawatan anak
dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan
tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan
pikiran rasional. Begitu juga pekerjaan dalam melayani
jasa seks, juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak
membutuhkan ketrampilan khusus yang hanya
mengandalkan tubuh saja, sebagaimana yang disampaikan
oleh (Edlund dan Korn dalam Nanik et al, 2012), dalam
penelitian ini menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah
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pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dengan
keterampilan yang rendah namun mendapatkan gaji yang
besar. Hal yang sama  juga disampaikan oleh (Sachsida
dan Moreira dalam Nanik et al, 2012) dimana prostitusi
merupakan pekerjaan dengan gaji yang besar namun
pekerja tersebut dalam kondisi buruk.

4) Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara
perempuan dan laki-laki melalui penguatan perwakilan
perempuan diruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif
memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki
yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Kehidupan
para perempuan pekerja seks pada wilayah politik tidak
memungkinkan karena kebanyakan perempuan yang
berada di lokalisasi pada kota atau kabupaten tertentu
bukan penduduk asli kota atau kabupaten tersebut sehingga
tidak mempunyai hak pilih dalam kehidupan berpolitik
pada kota maupun kabupaten tersebut. Namun apabila
perempuan pekerja seks tersebut pulang ke daerah asalnya
maka secara alami status sebagai perempuan pekerja seks
akan hilang, kemudian perempuan tersebut mempunyai
hak pilih dalam kehidupan berpolitik.

2. Feminisme Radikal Perspektif feminisme radikal melihat bahwa
status sosial perempuan tidak seimbang
dengan kaum laki-laki, apalagi kalau
perempuan tersebut menjadi pekerja seks
maka lebih buruk status sosialnya.

Feminisme radikal menurut (Dominella dalam Nanik et al,
2012) yang dipergunakan dalam pembahasan prostitusi pada
kaum perempuan adalah sebagai berikut:
1) ‘The personal is political’ adalah slogan yang kerap

digunakan oleh feminis radikal. Maknanya bahwa
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pengalaman-pengalaman individual perempuan mengenai
ketidakadilan dan kesengsaraan yang dialami oleh para
perempuan dianggap sebagai masalah-masalah personal,
pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada
ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-
laki. Prostitusi menjebak perempuan dalam lingkungan
yang tidak memihak pada perempuan, kesehatan,
keamanan, pelecehan dan tekanan lahir serta bathin
menjadi kehidupan yang dialami perempuan tersebut.
Perempuan yang duduk dalam posisi legelatif saat ini tidak
mampu membuat sebuah kebijakan yang memahami
persoalan perempuan pekerja seks, terbukti KUHP pasal
296 tidak mampu melindungi perempuan agar tidak masuk
dalam kehidupan prostitusi.

2) Memprotes eksploitasi perempuan dan pelaksanaan peran
sebagai istri, Ibu dan pasangan seks laki-laki, serta
menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi
pendiskriminasian terhadap perempuan. Kalau dalam
wilayah institusi keluarga saja perempuan seharusnya
mendapatkan perlindungan terhadap pendiskriminasian
terhadap perempuan, lalu bagaimana dengan perempuan
yang melayani laki-laki dalam kehidupan prostitusi?
Adakah sebuah jawaban terhadap perempuan agar
kedududukannya sama terhadap laki-laki. Perempuan
menjadi bagian yang dilecehkan dan didiskriminalisasikan
kedudukannya terhadap laki-laki. Kedudukan ini terjadi
karena laki-laki yang membayar perempuan dalam
pelayanan jasa seksnya sehingga mereka mampu lakukan
apapun termasuk pelecehan seksual.

3) Menggambarkan sexism sebagai sistem sosial yang terdiri
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dari hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan lembaga
keagamaan, ilmu pengetahuan, bahasa, media massa,
moralitas seksual, perawatan anak,  pembagian kerja dan
interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari
sistem sosial itu adalah memberi kekuasaan melebihi
perempuan. Sistem sosial yang dibangun dalam masyarakat
lokalisasi tidak mampu menyamakan kedudukan antara
perempuan dan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena
perempuan pada posisi membutuhkan pekerjaan untuk
mendapatkan materi, namun ketrampilan dan pendidikan
yang miliki perempuan tersebut rendah. Menjadi pelayan
seks merupakan pembagian pekerjaan yang seharusnya
dilakukan oleh perempuan dalam sebuah institusi keluarga.

4) Masyarakat harus diubah secara menyeluruh, lembaga-
lembaga sosial yang paling fundamental harus diubah
secara fundamental pula. Para feminis radikal menolak
perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan sering
pula dalam praktek. Jika feminis ini menolak sebuah
institusi keluarga dalam melindungi hak-hak kaum
perempuan maka bagaimana jika perempuan dalam
prostitusi. Pasti akan semakin ditolak karena
ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan terjadi
disana.

5) Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis
gender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminisme
liberal. Oleh karena penolakan ini maka seharusnya
perempuan yang bekerja dalam sebuah lokalisasi sebagai
perempuan pekerja seks harus di hapuskan. Sebab
kedudukan sistem hierarkis yang terjadi pada perempuan
pekerja seks dalam masyarakat lokalisasi berada pada
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posisi yang sangat rendah sekali. Sistem sosial yang
dibangun tidak mampu membuat wanita pekerja seks naik
pada posisi hierarkis sosial yang tinggi.

3. Feminisme Sosialis Sebagaimana yang disampaikan oleh
(Dominella dalam Nanik et al, 2012) dalam
memahami feminisme sosialis adalah
meliputi hal sebagai berikut:
1) Perempuan tidak dimasukkan dalam

analisisis kelas, karena pandangan bahwa
perempuan tidak memiliki hubungan
dengan alat-alat produksi. Karenanya,
perubahan alat-alat produksi merupakan
“Necessary Condition” meskipun belum
“Sufficient Condition”, dalam mengubah
faktor-faktor yang mempengaruhi
penindasan terhadap perempuan.

2) Menganjurkan solusi untuk membayar
perempuan atas pekerjaannya yang dia
lakukan dirumah. Status sebagai ibu
rumah tangga dan pekerjaanya sangat
penting bagi berfungsinya sistem
kapitalisme.

3) Kapitalisme memperkuat seksisme,
karena memisahkan antara pekerjaan
bergaji dengan pekerjaan rumah tangga
dan mendesak agar perempuan
melakukan pekerjaan domestik.

Dalam pandangan feminisme sosialis terhadap prostitusi
cenderung lebih memahami dan tidak melarang adanya
transaksi seks ditukar dengan uang. perempuan berhak
mendapatkan hak berupa gaji dalam rangka pelayanan
terhadap laki-laki dalam jasa seks. Perempuan harus dihargai
sebagai pendukung kaum laki-laki dalam menjalankan fungsi
dan peranya dalam status, meskipun yang dilakukan oleh
pihak perempuan hanya melakukan pekerjaan yang bersifat
domestik termasuk memberikan jasa seks. Perempuan tidak
seharusnya menjadi bahasan dalam mendapatkan status sosial
dalam masyarakat karena peran domestik yang dilakukan
perempuan tidak memungkinkan untuk mendapatkan hal
tersebut.
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Dalam perspektif feminisme liberal terhadap perempuan pekerja seks

menyatakan bahwa pekerjaan dilakukan tersebut kerena rendahnya pendidikan

dan keterampilan. Terjebaknya perempuan pekerja seks dalam pekerjaan sebagai

penjual jasa seks merupakan akibat dari minimnya kesempatan yang diperoleh

perempuan tersebut dalam bidang pendidikan.

Perspektif feminisme radikal melihat bahwa status sosial perempuan tidak

seimbang dengan kaum laki-laki, apalagi kalau perempuan tersebut menjadi

pekerja seks maka akan lebih buruk status sosialnya. Kaum ini pun menolak

sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis gender dan kelas. Oleh karena

penolakan ini maka seharusnya perempuan yang bekerja dalam sebuah lokalisasi

sebagai perempuan pekerja seks harus di hapuskan. Sebab kedudukan sistem

hierarkis yang terjadi pada perempuan pekerja seks dalam masyarakat lokalisasi

berada pada posisi yang sangat rendah sekali.

Perspektif feminisme sosialis memandang bahwa pekerjaan disektor seks harus di

beri gaji yang layak dan mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan.

Perempuan berhak mendapatkan hak berupa gaji dalam rangka pelayanan

terhadap laki-laki dalam jasa seks.

Dari feminisme, perempuan selalu berada tidak sejajar dengan kaum laki-laki dan

mendapatkan diskriminasi dari sistem sosial. Sistem sosial dan hukum

seharusnya lebih adil dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan

prostitusi, karena dalam prostitusi yang bersalah adalah mucikari bukan

perempuan pekerja seksnya. Perdagangan manusia dalam prostitusi sangat

dimungkinkan terjadi karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang

dimiliki perempuan.
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H. Pengertian Respon

Secara terminologi pengertian respon adalah rangsangan-rangsangan yang

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap (Mahmud, 1980). Respon

juga bisa diartikan sebagai goresan dari pengamatan sikap setuju atau tidak

setuju, senang atau tidak senang, menerima atau tidak menerima (Sukamto,

1985). Steven M. Caffe membagi respon menjadi tiga yaitu:

1. Kognitif

Respon yang berkaitan dengan keterampilan dan informasi seseorang

mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang dipahami

atau di persepsi oleh khalayak.

2. Afektif

Respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang

terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi

oleh khalayak terhadap sesuatu.

3. Konatif

Respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau

perbuatan.

Menurut H. Harvey dan William P. Smith, sikap adalah kesiapan merespon

secara konsisten dalam bentuk positif atau negarif terhadap objek atau situasi.

Sedangkan menurut Doob sikap pada hakekatnya adalah tingkah laku balasan

yang tersembunyi (implicititc response) yang terjadi langsung setelah ada

rangsang (Sarwono, 1995).
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah hasil dari proses

sosialisasi dimana seseorang bereaksi setelah ada rangsangan yang diterimanya.

Sikap seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sikap Positif

Apabila seseorang memiliki sikap positif, maka ia akan bereaksi menerima

dan membantu terhadap objek tersebut.

2. Sikap Negatif

Apabila seseorang memiliki sikap negative, maka ia akan bereaksi menolak

dan mencela terhadap objek tersebut.

I. Pengertian Pegiat Hak Asasi Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pegiat adalah yang

giat melakukan (bekerja, bertindak, dan sebagainya).

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia, penegakkan hak

asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai

dengan komitmen internasional dalam deklarasi PBB 1993, maka perlindungan,

pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab

semua pihak baik lembaga-lembaga Negara maupun partai politik, Lembaga

Swadaya Masyarakat, dan warga Negara secara perorangan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pegiat hak asasi perempuan adalah seorang

yang giat melakukan baik bekerja dan bertindak dalam memperjuangkan hak

asasi perempuan untuk melindungi dari diskriminasi dan kekerasan yang dialami

perempuan agar kondisi kehidupan perempuan tidak semakin terpuruk dan

terhambat.
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J. Kerangka Teori

1. Teori Sosial-Konflik

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama

dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri,

menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan

sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan

pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam

suatu organisasi atau masyarakat (Megawangi, 1999).

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori

Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian

dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa

perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak

disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan

kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam masyarakat.

Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan

ploretar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan

kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari

Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-

laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi

perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas

perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan



34

status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi

perdagangan (Umar, 1999).

2. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-

laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara

menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada

pembedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga,

fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam

kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 1999).

K. Kerangka Pikir

Pada dasarnya manusia ingin memiliki kehidupan yang baik, seperti terpenuhinya

kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan utamanya saat ini

yaitu tepenuhinya kebutuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk

memenuhi kebutuhannya, contohnya perempuan yang rela membiarkan dirinya

untuk terjun ke dunia prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Perempuan yang

berasal dari keluarga ekonomi rendah dan kurangnya pendidikan, memaksa

mereka untuk melakukan prostitusi. Prostitusi memang dapat dikatakan tidak

sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia, karena eksistensi dari

prostitusi sendiri dianggap sebagai sampah masyarakat dan juga sumber berbagai

masalah. Tetapi tidak bisa dipungkiri  kehadiran praktek prostitusi di Indonesia

tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat itu sendiri.
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Masyarakat yang memandang prostitusi sebagai sampah masyarakat dan bersikap

menyalahkan korban karena menganggap prostitusi adalah masalah moral, tidak

menyadari atau bahkan tidak ingin tahu apa alasan para pelaku prostitusi

melakukan pekerjaannya. Tentu para pelaku prostitusi juga ingin mendapatkan

pekerjaan yang lebih layak tetapi keterbatasan yang memaksa mereka untuk

melakukan pekerjaan tersebut. Keadilan terhadap perempuan di dunia patriaki ini

harus lebih di tingkatkan lagi terutama di sektor publik agar tidak ada lagi

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Berikut akan disajikan skema kerangka pemikiran yang menjelaskan proses

penelitian ini :

Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Prostitusi

Feminisme

Pengetahuan Tentang
Feminisme

Respon Pegiat Hak Asasi
Perempuan Tentang

Feminisme
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian feminisme tentang prostitusi studi pada pegiat hak asasi perempuan

menggunakan metode penelitian kualitatif. Nawawi (1993) berpendapat bahwa

objek dari penelitian kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang

dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau

dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting).

Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif

adalah metode dengan menggunakan penelusuran permasalahan yang diteliti

melalui penggalian data dan informasi secara luas dan mendalam. Dilihat dari

pendekatannya, penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif, yakni

mencoba mendalami dan melihat gejala-gejala organisasi pada masyarakat

dengan menginterpretasikan masalah yang terkadung di dalamnya. Penelitian ini

bertumpu pada fenomena yang terjadi secara objektif, maka penelitian ini lebih

menggambarkan pada deskripsi data yang dijadikan penelitian.

Karena pendapat tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk

memaparkan Feminisme tentang Prostitusi, yaitu pengetahuan tentang feminisme

dan respon (sikap) terhadap prostitusi dalam feminisme oleh pegiat hak asasi

perempuan di Bandar Lampung. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif,

penulis berusaha mengetahui secara mendetail untuk mendapatkan informasi

tersebut.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008) adalah situasi dan kondisi lingkungan

tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada lembaga dan organisasi pegiat hak

asasi perempuan di Bandar Lampung. Lembaga dan organisasi tersebut, yaitu:

1. Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (DAMAR)

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

3. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

4. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

5. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

6. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lembaga dan organisasi tersebut

karena lebih peka dan berpengalaman terhadap kondisi sosial, dalam konteks ini

mengenai Feminisme tentang Prostitusi.

Seperti keterlibatan Lembaga DAMAR atau Lembaga Bantuan Hukum dalam hal

menangani kasus jika ada pelaku prostitusi yang mengalami kekerasan yang

dilakukan oleh pengguna jasanya. Walaupun mereka adalah pelaku prostitusi

tetapi tetap tidak boleh ada paksaan apalagi kekerasan, karena kekerasan adalah

pelanggaran dalam hak asasi manusia.

LMND pun pernah terlibat dalam menangani kasus prostitusi, karena mereka

menilai bahwa prostitusi adalah persoalan ekonomi yang harus diselesaikan oleh

pemerintah, jadi ketika pemerintah ingin menyelesaikan masalah prostitute, maka

terlebih dahulu selesaikan permasalahan ekonominya.



38

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian

memberikan batasan-batasan hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berfungsi

memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penetian. Pada

penelitian ini peneliti akan berfokus pada pengetahuan tentang feminisme dan

respon (sikap) terhadap prostitusi dalam feminisme oleh pegiat hak asasi

perempuan di Bandar Lampung (Suyanto, 2011).

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan pegiat hak asasi perempuan tentang Feminisme.

2. Respon (sikap) pegiat hak asasi perempuan tentang fenomena

Prostitusi yang terjadi saat ini dalam Feminisme.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan (narasumber) adalah orang yang mengetahui serta memiliki informasi

yang luas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Keberadaan atau peran

informan dalam suatu penelitian sangat vital, karena dari informanlah peneliti

mendapatkan informasi tentang suatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan

teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu (Sugiyono, 2014).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah meliputi berapa hal diantaranya;

1. Pegiat hak asasai perempuan yang mengetahui tentang feminisme.
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2. Pegiat hak asasi perempuan yang peka dan berpengalaman terhadap

kondisi sosial, seperti fenomena prostitusi yang terjadi saat ini dalam

feminisme.

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari tujuh orang dengan rincian profil

masing-masing informan:

1. Informan I

Sofyan yang akrab dipanggil Bang Yan ini menjabat sebagai Koordinator

Program di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Saat ini di usianya yang ke

43 tahun sedang melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi

swasta di Bandar Lampung.

2. Informan II

M. Reza yang saat ini berusia 31 tahun, pernah menempuh pendidikan di

perguruan tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

jurusan Ilmu Komunikasi yang lulus pada tahun 2003. Ia mulai bergabung di

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR pada Januari 2015 dan menjabat

sebagai Divisi Kampanye dan Pendampingan Kasus. Fokusnya di Lembaga

Advokasi Perempuan DAMAR adalah di bagian IT, kampanye dan publikasi

media. Sebelum di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR ia juga pernah

bekerja di media untuk meliput sebuah kasus-kasus.

3. Informan III

Chandra Muliawan, S.H. M.H, pernah menempuh pendidikan SI dan S2 di

fakultas dan magister hukum Universitas Lampung pada tahun 2011 dan 2014. Ia



40

menjadi Staf Avokasi LBH Bandar Lampung pada tahun 2012 dan saat ini

menjabat sebgai wakil direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Bandar

Lampung. Di usianya yang ke 27 tahun selain menjabat sebagai wakil direktur

eksekutif Lembaga Bantuan Hukum juga mengajar di salah satu perguruan

swasta di Bandar Lampung jurusan hukum.

4. Informan 1V

Rismayanti Borthon, yang akrab dipanggil Risma perempuan berambut ikal

panjang yang saat ini berusia 25 Tahun adalah mahasiswi Universitas Lampung,

Fakultas Pertanian, Jurusan Argoteknologi angkatan 2009 sampai saat ini yang

sedang menyelesaikan studinya juga sebagai ketua eksekutif wilayah Liga

Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang dilantik untuk periode 2015-2016.

5. Informan V

Macro Aulia. Laki-laki yang berusia 25 tahun ini adalah ketua umum Himpunan

Mahasiswa Islam cabang Bandar Lampung saat ini, yang sebelumnya juga

menjabat sebagai Wakil Sekretaris umum bidang PAO (Pemberdayaan Aparatur

Organisasi) mengungkapkan siap mengemban tugas berat yang akan di pikulnya

selama satu periode kepengurusan ke depan. Langkah awal yang akan dilakukan

diantaranya membenahi internal organisasi seperti penguatan sisi religi dan

akademis.. Ketua umum yang sudah menjabat sejak tahun 2014 adalah alumni

dari Fakultas Ekonomi Universitas Lampug yang lulus di tahun yang sama. Visi

ketua umum HMI Cabang Bandar Lampung ini adalah, mewujudkan

keharmonisan internal dan merekonstruksi gerakan HMI Cabang Bandar

Lampung melalui misi membangun komunikasi intensif dalam bidang perkaderan
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dan gerakan pembinaan perkaderan pada tingkat komisariat, serta mengawal

kebijakan pembangunan pada semua dimensi pembangunan.

6. Informan VI

Hanny Ika Y. atau yang akrab dipanggil Hanny adalah perempuan berusia 24

tahun yang memiliki rambut pendek ini adalah anggota dari Perhimpunan

Mahasiswa Katholik Republik Indonesia yang menjabat sebagai wakil sekretaris

jendral 1 PP PMKRI periode 2016-2018.

7. Informan VII

David Pandapotan S. laki-laki berusia 23 tahun yang memiliki postur tubuh tinggi

dan berlogat batak ini adalah ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang

Bandar Lampung untuk periode 2014-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau

subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer akan

didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara

yaitu informasi yang dilontarkan oleh para informan.

- Wawancara mendalam

Menurut Cholid Narbuko (2003) metode interview (wawancara) adalah proses

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
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keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer

yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menjadi gambaran yang lebih

jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka kepada informan

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan feminisme dan prostitusi.

Peneliti tidak membatasi jawaban yang diberikan oleh informan sehingga

informasi yang didapatkan akan lengkap dan mendalam.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi,

peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2014).

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai pendapat,

dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 1993).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data berupa buku, jurnal

online, atau artikel yang berhubungan dengan prostitusi dan feminisme. Selain

itu, peneliti juga akan mendokumentasikan beberapa foto.
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F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2014), yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan

pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertentu yang dihasilkan

ketika berada di lapangan.  Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak

informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut

berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian.

Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi

sedikit, karena bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, maka akan

semakin banyak informasi yang harus disaring. Maka pada tahap reduksi

data, peneliti dengan seksama memilih data mana yang akan dijadikan

sandaran utama sebelum disajikan dalam penelitian ini.
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2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian

sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan

dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data

yang tidak lengkap, apakah perlu diklarifikasi, atau sama sekali belum

diperoleh. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: “the most frequent

from of display data for qualitative reseacrh data in the past has been

narative text“, dijelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat

naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi adalah pencarian arti, pola-pola, dan penjelasan alur sebab-

akibat.  Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan m

elakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan

sehingga data yang ada teruji kebenarannya. Hasil wawancara (data) dari

informan kemudian ditarik kesimpulannya (sesuai dengan masalah dan

tujuan penelitian), dengan demikian pada tahap ini, data yang diproses

dalam analisis lebih lanjut dapat dipandang sebagai data yang telah absah,

berbobot, dan kuat, sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah,

dan menyimpang jauh dari permasalahan penelitian harus dipisahkan dan

disingkirkan.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pegiat hak asasi perempuan di Bandar Lampung.

Berikut ini peneliti akan memaparkan lokasi penelitian mengenai sejarah singkat

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Lembaga Bantuan Hukum, Liga

Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Himpunan Mahasiswa Islam,

Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa

Kristen Indonesia.

A. Sejarah Singkat DAMAR

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR lahir pada 23 Desember 1999 dan

dideklarasikan pada 10 Februari 2000. DAMAR adalah organisasi yang

berbentuk perkumpulan berbasiskan keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga

eksekutif. Pertama, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Kedua, Lembaga

Advokasi Anak (LADA) DAMAR. Ketiga, Institut Pengembangan Organisasi

dan Riset (IPOR) DAMAR. Secara filosofi DAMAR diharapkan bisa menjadi

penerang bagi masyarakat, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan.

Pohon DAMAR terbaik ada di Lampung Barat, diharapkan Lembaga Advokasi

Perempuan DAMAR dalam kiprahnya bisa menjadi kebanggaan dan icon warga

Lampung.

Latar belakang pendirian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR adalah

sebagai perwujudan dari rasa keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi

ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi khususnya
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pada Perempuan. Kondisi ini terjadi karena kuatnya nilai-nilai patriarkhi di

masyarakat yang membangun budaya dan kebijakan yang tidak adil bagi

perempuan.

Dari tahun 2000–2008, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR melakukan

advokasi ”Anti Kekerasan”. Hasilnya, pertama, MOU antar pemangku

kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan

di Provinsi maupun dibeberapa kabupaten. Kedua, Terbentuknya Unit Pelayanan

Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul

muluk yang memberikan pelayanan khusus dan gratis. Ketiga, Pemerintah

Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang digunakan untuk pelayanan

dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. keempat, Perda No. 6

tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan

dan Perda No. 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan perempuan dan

Anak.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

menganggap bahwa sistem pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan,

sudah cukup membantu perempuan korban kekerasan di Lampung. Oleh karena

itu, mulai tahun 2009, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR memilih isu

“Pemenuhan Hak Dasar Perempuan”, dan mengadvokasi: “Hak Kesehatan Ibu

dan Anak”, “Pendidikan Dasar untuk Semua Gratis dan Berkualitas”, dan “Hak

Politik Perempuan”, “Anti Kekerasan terhadap Perempuan”, dan “Anti

Pemiskinan”.
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Visi :

Terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat

yang demokratis, menuju keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki).

Misi :

1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah dan

masyarakat tentang hak dasar perempuan

2. Menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan

sebagai bagian dari gerakan sosial

3. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga Advokasi

Perempuan DAMAR dan Perkumpulan DAMAR sebagai organisasi yang

independen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan

kinerjanya.

B. Sejarah Singkat LBH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan yang diajukan Adnan

Buyung Nasution dalam Kongres PERADIN III tahun 1969. Gagasan tersebut

mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Persatuan Advokat Indonesia

(PERADIN) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26

Oktober 1970, yang isi penetapan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga

Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi

selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum LBH

ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
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Dalam Perjalanannya YLBHI berkembang menjadi 15 Kantor Cabang dan Pos-

Pos yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Di Lampung dibentuk Project base

LBH Bandar Lampung pada tahun 1994 untuk menangani kasus Penggusuran

Tanah di Pulau Panggung dan Menggala. Pada tanggal 22 Desember 1994

Direktur Eksekutif Yayasan LBH Indonesia mengirim surat pemberitahuan ke

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Surat 843/SKYLBHI/XII/94

tentang telah membuka Perwakilan (Pos) Bantuan Hukum Lampung yang

beralamat Jl. Hayam Wuruk No 68 LK VI Kebon Jeruk Bandar Lampung. Pada

tanggal 23 Februari 1995 pengajuan pendaftaran di Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang secara resmi diajukan oleh sdr. Dedi Mawardi, S.H sebagai Direktur dan

Abi Hasan Mu’an, S.H sebagai Kepala Operasional LBH Bandar Lampung, yang

ditanda tangani Bpk. Hi. Djaelani, S.H. Jabatan Hakim Tinggi Penasehat Hukum

dan Notaris.

Melihat perkembangan LBH Bandar Lampung dan meningkatnya penanganan

kasus, program kerja serta jaringan LBH Bandar Lampung. Terutama melihat

kondisi Propinsi Lampung yang memiliki potensi konflik baik secara ekonomi,

sosial, budaya, sipil dan politik. Dewan Pengurus YLBHI meningkatkan status

menjadi Kantor Cabang LBH Bandar Lampung pada tanggal 5 Oktober 1995.

Keberlangsungan jejak langkah LBH Bandar Lampung tidak lepas dari realitas

politik ditingkat nasional dan Lampung sendiri. Gagasan awal selama hampir satu

dasawarsa LBH Bandar Lampung didirikan, dilandasi nilai-nilai keadilan melalui

pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Pro Bono) kepada masyarakat

luas yang tidak mampu guna memperjuangkan hak-hak hukumnya tanpa
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membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun

latar belakang sosial budaya. Pilihan prinsip ini, sebagai pengejahwatahan dari

nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial serta penghormatan terhadap

demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Praktek inilah bantuan hukum tidak sebatas agar memenangkan perkara di

pengadilan, akan tetapi untuk merombak struktur ketidakadilan dan sistem

hukum yang menghambat tegaknya negara hukum yang demokratis. Itulah

Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) dijalankan sampai dengan saat ini.

Dengan Konsep BHS inilah, mandat sosial dari stakeholders atau konstituen

utama LBH yakni para petani, buruh, nelayan, urban perkotaan, anak-anak dan

kaum perempuan yang hak-hak asasi ataupun hak hukumnya dijalankan.

Berdasarkan Anggaran Dasar YLBHI dimana periode kepemimpinan Direktur

Kantor LBH selesai dalam waktu tiga tahun, maka dilaksanakan reorganisasi di

tubuh LBH Bandar Lampung pada bulan November tahun 2012 dimana telah

terpilih saudara Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. sebagai Direktur menggantikan Indra

Firsada, S.H. sebagai direktur sebelumnya. Reorganisasi tersebut tentu sangat

diharapkan menjadi tumpuan kokoh terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak

masyarakat termarginalkan yang selama ini dilakukan oleh LBH Bandar

Lampung dengan mengacu pada konsep Bantuan Hukum Struktural yang hingga

kini pun masih dianggap relevan dalam perjuangan-perjuangan yang bernilai pro

kerakyatan.
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Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya YLBHI

menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang

disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.

Nilai-Nilai Dasar Organisasi

1. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan

adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus

terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu

sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara

demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus

dihapuskan;

2. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat

hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi,

keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya

menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling

melengkapi;

3. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya

penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus

dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual

dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait

dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

4. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia

(HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah

kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak
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seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak

lahir itu;

5. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang

tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat

dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu,

penyuaraan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang

menyeleweng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

6. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan

kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari

setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran

keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;

7. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan

suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama,

Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-

belakang lainnya (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap

ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri,

kerabat ataupun teman sejawat.

Visi YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa

Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa

depan dapat:
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1. Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas

tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara

demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu

menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui

mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A

fair and transparent institutionalized legal-administrative system);

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka

akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang

berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa

keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM

(An open political-economic system with a culture that fully respects

human rights).

Misi YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan

seperangkat kegiatan misi berikut ini:

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara

hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM

kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan

potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa

sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan
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serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara

individual maupun secara kolektif;

3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen

pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-

hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program

pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan

hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi

Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human

Rights). Memajukan dan mengembangkan program-program yang

mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi,

budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan

miskin.

Susunan Pengurus

Direktur Eksekutuf : Alian Setiadi, S.H

Wakil Direktur Eksekutif : Chandra Muliawan, S.H, M.H

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik : Muhammad ilyas

C. Sejarah Singkat LMND

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – National Student League For

Democracy (LMND), merupakan organisasi mahasiswa progresif yang didirikan

bersamaan dengan gelombang perjuangan menggulingkan rejim Orde Baru
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hingga pada tuntutan penuntasan agenda reformasi; penghancuran sisa-sisa

kekuatan Orde Baru, demokratisasi dalam segala aspek politik, ekonomi dan

budaya, serta embentukan Pemerintahan Rakyat.

Pada pertengahan tahun 1998 dibentuk Front Nasional untuk Reformasi Total

(FNRT), akan tetapi, FNRT tidak sanggup mengkonsolidasi kesatuan gerakan

mahasiswa dan menyebabkan front ini bubar. Setelah itu, beberapa komite aksi

yang pernah mengambil inisiatif pendirian FNRT membentuk aliansi baru, yaitu

Aliansi Demokrasi (ALDEM) pada Agustus 1998. ALDEM berhasil menerbitkan

sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan sukses menggalang aksi nasional pada

tanggal 14 September 1998 dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Upaya

berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI)

pada pertengahan Februari 1999.

Kebuntuan konsolidasi Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia II (RMNI II) di

Surabaya, terutama mengenai respon terhadap pemilu 1999, mendorong

FONDASI melakukan konsolidasi lanjutan pada tanggal 9-12 Juli 1999 di Bogor.

Konsolidasi yang diikuti sekitar 20 komite aksi mahasiswa dari berbagai kota

bersepakat mendirikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Sejak berdiri, LMND bersama komite aksi yang dipayunginya aktif dalam

perjuangan menuntaskan Reformasi; Menolak SI MPR, Pengadilan terhadap

Soeharto, hingga penolakan terhadap RUU PKB.

Sebagai salah satu organisasi progresif di mahasiswa, LMND memposisikan diri

anti kapitalisme dan memperjuangkan pergantian tatanan kapitalisme yang
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serakah ini, dengan sebuah tatanan yang lebih demokratis, lebih humanis, dan

ekologis. Hal ini menjadi nafas dalam azas perjuangan LMND, yakni Pancasila.

Berikut susunan kepengurusan baru EW-LMND Lampung periode 2015-2016:

Ketua : Rismayanti

Sekertaris : Raga Gapilau Jatsuma

Departemen Pengembangan Organisasi : Cindy Moyna Clara Ladia Ashakir

Susunan pengurus EK-LMND Bandar Lampung periode 2015-2016:

Ketua : Ricky Satriawan

Sekertaris : Devin Areyansh

Departemen Pengembangan Organisasi : Agung Azhari

Departemen Pendidikan dan Kaderisasi : Reza Fadlie

Departemen Kajian Bacaan : Andi Irawan

Bendahara : Lisa Nurjanah

D. Sejarah Singkat HMI

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane,

seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam

Indonesia) yang masih duduk ditingkat I. Tentang sosok Lafran Pane, dapat

diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di

Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemuda Lafran Pane yang tumbuh

dalam lingkungan nasionalis-muslim pernah menganyam pendidikan di

Pesantren, Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah.
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Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: "Melihat dan

menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu,

yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi

masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah

keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk

mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau

pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran

agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI

tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut

mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut

memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat.

Himpunan Mahasiswa Islam cabang Bandar Lampung berdiri pada tahun 1964.

Lampung, sebagai miniatur Indonesia dengan keragaman yang ada didalamnya

turut andil dalam proses perjuangan tersebut. Berhimpunnya para mahasiswa

islam dalam satu organisasi telah membentuk pola juang, pola laku dan sikap

pada wilayahnya masing-masing. Dengan catatan sejarah tersebut, Himpunan

Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung telah mencatatkan sejarah

perjuangannya.

E. Sejarah Singkat PMKRI

Sejarah singkat PMKRI Cabang Bandar Lampung St. Ignatius de Loyola diawali

pada tanggal 20-29 April 1986. 8,11,12, dan 18 Mei 1986, 7 dan 26 september

1986, 5 dan 25 Oktober 1986, 2 November 1986 merupakan urutan waktu
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pertemuan yang dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa katolik di bandar

lampung, baik yang diselenggarakn di Kaliawi (Rumah Ibu Melly), di Xaverius

Pasir Gintung, di Kemaskalam (sekarang Asilo Hemerlink), di rumah dr. R.E.

Rizal Effendy Labuhan Ratu. Pada pertemuan tersebut, hal-hal yang dibicarakan

menyangkut gambaran PMKRI secara Nasional dan Kaitannya dengan daerah

Lampung, khususnya Kemaskalam (Keluarga Mahasiswa Katolik Lampung).

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa perlu adanya PMKRI di Bandar

Lampung.

Pada tanggal 29-30 november 1986, dilaksanakan Masa Penerimaan Anggota

Baru (MPAB) PMKRI oleh pengurus pusat PMKRI. Bertempat di Aula Xaverius

Teluk Betung, pada tanggal 30 november 1986, terpilih Asamta Parangin angin

menjadi Ketua Presidium sekaligus momen tersebut sebagai Rapat Umum

Anggota Cabang (RUAC) I. Dan penyusunan pengurus dimulai tanggal 7

desember 1986.

Pada tanggal 24 januari 1987, pemantapan pengurus dan rencana persiapan

pembentukan panitia pelantikan yang dibentuk oleh ketua presidium. Pada

tanggal 21 februari 1987, Dewan Pimpinan Calon Cabang PMKRI Bandar

Lampung di lantik oleh Pengurus Pusat di aula Departemen Sosial Gedong Air,

maka secara de Facto PMKRI Bandar Lampung St. Ignatius de Loyola berdiri.

Pengesahan calon cabang PMKRI Bandar Lampung menjadi Cabang pada sidang

MPA XVI dan Kongres XVI tanggal 9 Mei 1988 di Surabaya berdasarkan

Ketetapan MPA Nomor 03/Kep/MPA/XVI/1988.
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F. Sejarah Singkat GMKI

Sejarah GMKI menggambarkan “suka duka“ perjalanan GMKI dalam

mewujudkan tugas panggilannya. Belajar dari sejarah, kita akan melanjutkan

perjuangan para pendahulu secara optimal dan mengetahui kemana GMKI harus

diarahkan.

Pada suatu pertemuan tanggal 9 Februari 1950 di rumah Dr. J.Leimena (Wakil

Perdana Menteri) Jalan Teuku Umar 36, Jakarta, lahirlah suatu kesepakatan

PMKI dan CSV Baru untuk melebur diri dalam suatu organisasi yang dinamakan

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan untuk sementara waktu Dr. J.Leimena

diangkat sebagai Ketua Umum sampai diadakannya suatu kongres. Kongres I

pada Desember 1950 GMKI di Suka Bumi dipilih Pengurus Umum GMKI:

Ketua Umum : Dr. J.E. Siregar

Penulis Umum: Nn.Mr.Tine A.L.Franz

Bendahara : W Makaliwey

Pada periode awal ini, GMKI hanya terdiri dari Cabang Jakarta (181 orang),

Bandung (187 orang), Yogyakarta (40 orang) dan Makasar (9 orang). Pada bulan

Oktober 1952 di Suka Bumi, adalah Kongres strategi karena berhasil menyusun

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tahun 1953, berdirilah GMKI

Cabang Bogor dan Medan dan tercatat 1099 orang di ketujuh cabang tersebut.

Pada tahun ini juga, GMKI melalui General assembly WSCF di Nasrafur, India

resmi menjadi Affiliated (full members) dari WSCF.

Ekstem Organisasi
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1. GMKI bersama OKP ( HMI, PMII, PMKRI dan GMNI) membentuk

kelompok Cipayung pada tanggal 22 Januari 1972.

2. Tanggal 23 Juli 1973 GMKI turut membentuk KNPI yang ide dasarnya

mengatasi pengkotak-kortakan dunia pemuda.

3. Tahun 1997, terdorong oleh solidaritas terhadap kemanusiaan dan

perdamaian saat republic ini diwarnai aksi-aksi kekerasan dan

pembakaran rumah ibadah serta kerusuhan bernuansa SARA, GMKI

bersama elemen pemuda dan mahasiswa seperti PMII, PMKRI, GMNI,

GAMKI, GPANSOR, IPPNU dan elemen mahasiswa Budha dan Hindu

mendorong terbentuknya Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia.

4. Menjelang reformasi GMKI bersama elemen gerakan mahsiswa lainnya

menurut turunnya rezim orde baru hingga tumbangnya Soeharto pada

tanggal 20 Mei 1998 Pengurus Pusat GMKI masa bakti 2006-2008 yaitu:

Ketua Umum : Nn. Goklas Nababan

Sekretaris Umum : Naftali Hariando Jarin.

Kondisi cabang GMKI yang senantiasa berpindah-pindah karena belum memiliki

secretariat tetap membuat banyaknya arsip yang menyangkut sejarah tentang

cabang tercecer dan mengakibatkan minimnya dokumentasi dan arsip organisasi

hal ini menyebabkan tidak utuhnya dokumentasi tertulis sejarah GMKI Bandar

Lampung untuk diungkap.

Secara kronologis, GMKI cabang Tanjung Karang lahir pada tanggal 4 Oktober

1964 dengan status calon cabang. Ketua cabang M. Situmorang dan sekretaris

BM Sormin ditambah 11 anggota. Pada tanggal 29 Oktober 1966, melalui

Kongres XI Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatanresmi menjadi cabang dengan
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nama GMKI cabang Tanjung Kaarang dengan Ketua cabang V Panggabean dan

M. Sormin. Namun diakhir tahun 1960an GMKI Tanjung Karang mengalami

kevakuman, sehingga pada tahun 1972 GMKI cabang Tanjung Karang

dicaretaker PP GMKI melalui Kongres XIII di Malang, Jawa Timur.

Tahun 1985 beberapa mahasiswa di Universitas Lampung, berupaya mendirikan

kembali GMKI di Lampung. Menurut keterangan dari ketua cabang periode

1986-1988 Tardas Tobing (Alm), cikal bakal kehadiran GMKI dan juga PMKRI

dimulai dari kegiatan-kegiatan kerohanian mahasiswa Kristen di Universitas

Lampung yang tergabung dalam PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen). Dari

PMK Universitas Lampung itulah lahir gagasan mendirikan kembali GMKI.

Gagasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya konferensi

cabang tanggal 7 Juni 1986 di Metro, yang berhasil memilih Tardas Tobing

sebagai ketua cabang dan Mangasih Simangunsong sebagai sekretaris cabang

dengan status organisasi calon cabang.

Melaui Kongres XX di Palangkaraya, GMKI calon cabang Bandar Lampung,

resmi menjadi cabang definitive dengan nama GM.KI cabang Bandar Lampung.

Ini adalah babak baru kehidupan organisasi yang lebih teratur dan

berkesinambungan. Hal ini diamati dengan diselenggarakannya KSL dan

KONFERCAB ke XV sebagai kepengurusan periode 2014-2016, yang saat ini di

ketuai oleh David Pandapotan S.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan mengenai pengetahuan tentang feminisme dan respon (sikap)

terhadap prostitusi dalam feminisme, sebagai berikut:

1. Fenomena prostitusi yang terjadi saat ini sangat marak. Prostitusi yang

terjadi saat ini tidak hanya di lokalisasi saja tetapi di tempat umum

bahkan hingga tempat pendidikan sehingga membuat prostitusi semakin

menjamur. Walaupun prostitusi semakin marak tetapi kita tidak bisa

menyalahkan dari segi moral saja, karena setiap perbuatan pasti ada faktor

yang melatarbelakanginya. Saat ini faktor yang mendasari prostitusi

adalah lemahnya perekonomian, rendahnya pendidikan, dan kurangnya

lapangan pekerjaan.

2. Feminisme merupakan sebuah paham atau ideologi yang berasal dari

barat, jika di Indonesia lebih dikenal dengan istilah emansipasi

perempuan atau kesetaraan gender. Feminisme itu timbul karena ada

persoalan antara laki-laki dan perempuan, seperti persoalan kelas,

struktural, dan sebagainya. Feminisme hadir sebagai salah satu gerakan

baru bagi perempuan atau gerakan pembebasan bagi perempuan

bagaimana perempuan harus berpikir dan bergerak mengaktualisasikan

diri. Feminisme adalah upaya bagaimana menyetarakan posisi perempuan
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dan laki-laki, khususnya di wilayah yang menganut patriarki. Prostitusi

adalah bentuk kekerasan yang terjadi akibat adanya patriarki hampir 90

persen prostitusi menjadikan tubuh perempuan ini objek seksual maka

feminisme sebagai gerakan perempuan ikut andil dalam menangani

permasalahan prostitusi ini untuk mengeluarkan perempuan dari dalam

prostitusi.

3. Feminisme tidak pernah menilai bahwa pelaku prostitusi itu adalah

perilaku amoral karena moral seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa

diukur atau bersifat abstrak, jika kita bicara prostitusi dari sektor moralitas

dan agama benar itu dilarang. Jika dilihat dari gambaran sosiologis,

prostitusi ini ada karena permasalahan ekonomi yang tidak terselesaikan

yang mengisyaratkan bahwa apapun akan dilakukan masyarakat dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi untuk menunjang kebutuhan hidup

agar terpenuhi dan di tambah lagi rendahnya pendidikan sehingga

menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan yang menjadi

syarat untuk masuk pasar kerja yang layak.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat memberikan

saran mengenai pengetahuan tentang feminisme, dan respon (sikap) terhadap

prostitusi dalam feminisme, sebagai berikut:

Banyak sekali kekurangan yang masih harus dipenuhi dalam mengupas tentang

kehidupan prostitusi yang berdampak secara sosial, ekonomi, budaya dan politik

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial dan hukum seharusnya
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lebih adil dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan prostitusi.

Bukan malah memberikan strata sosial yang rendah dan memberikan perlakuan

hukum yang tidak sepantasnya, karena dalam prostitusi yang bersalah adalah

mucikari bukan perempuan pekerja seksnya. Kebijakan yang berpihak pada

perempuan dengan memberikan lebih banyak kesempatan pada bidang

pendidikan, peran publik dan peran politik.

Dengan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan akan

mampu memberikan perlindungan pada perempuan agar tidak terjebak dalam

pekerjaan seks yang memberikan dampak buruk bagi perempuan. Penghormatan

terhadap perempuan harus semakin tinggi, karena perempuan dan laki-laki

memiliki hak yang sama. Ada pengakuan terhadap hak-hak manusia khususnya

perempuan dan harus dijamin oleh peraturan yang konkret untuk melindungi

eksploitasi tubuh perempuan dari praktek prostitusi. Mengenai kekerasan dan

penindasan perempuan itu gerakannya lebih di fokuskan dalam hal itu dan

aktivis-aktivis perempuan perlu diperbanyak lagi untuk menyuarakan hak asasi

perempuan karena kalau hanya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat

saja itu akan susah, jadi ketika ada aktivis mahasiswa perempuan, menyuarakan

untuk mengkaji ini.
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