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ABSTRACT

THE INFLUENCING FACTORS OF ABORTION OF WOMEN WHO
WORKS AT NIGHT LIFE ENTERTAIMENT

(Studies At Women Who Works At Night That Do A Sex Before Marriage
And Abortion)

By

FARA JULIANA

The existence of night life entertaiment in Bandar Lampung currently becoming
one of the sector that have an important role as an economic driving. Night life
entertaiment also creating a job field to Women. However, women who works in
night club are more vulnurable to easily get distract and tempted that could lead to
free sex and unwanted pregnancy. The worst risk of that unwanted pregnancy is
an abortion that emerged as a practical way out. The purpose of this study is to
describe the factors that influence of an abortion of women who works at night
life entertaiment in Bandar Lampung. The technique of data collection used were
interviews, observations and documentations. This research use qualitative data
analysis such as reduction of data, display data and verification data.

The result of this study shows that the factors that influence of an abortion of
women who works at night life entertaiment in Bandar Lampung are economics,
having a lot of child and social factors. It is same as Sarlito theory about the
factors that causes abortion. Economic factor commonly related to poverty
because it came from low socioeconomics status. Having a lot child status related
to the number of children in the family and last is social factor that related to
pregnancy will disturb their carrier also shame and guilty feeling because the
abortion. They do the abortion by eat pills that could kill the infant, go to illegal
clinic and also do a vacum.

Keywords: Factors, Abortion, Night Life, Woman



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU ABORSI
PADA PREMPUAN PEKERJA HIBURAN MALAM

(Studi Pada Perempuan Pekerja Malam Yang Melakukan Seks Pra Nikah
Dan Melakukan Aborsi)

Oleh

FARA JULIANA

Keberadaan tempat hiburan malam di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu
sektor yang berperan penting sebagai penggerak perekonomian. Keberadaan
tempat hiburan malam juga membuka lapangan pekerjaan salah satunya kepada
perempuan. Namun pekerja perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam
lebih rentan terhadap gangguan dan godaan yang mengarah ke seks bebas hingga
kehamilan di luar nikah. Resiko yang paling buruk adalah perilaku tindakan aborsi
yang menjelma sebagai jalan pintas dan merupakan perbuatan tercela. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
aborsi pada perempuan pekerja malam di Bandar Lampung. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan
analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
aborsi pada perempuan pekerja malam di Bandar Lampung adalah karenan adanya
faktor ekonomi, faktor banyak anak dan faktor sosial. Hal ini sejalan dengan teori
yang diungkapkan Sarlito mengenai faktor penyebab aborsi. Faktor ekonomi
berkaitan dengan kemiskinan karena pelaku aborsi berasal dari status sosial
ekonomi ke bawah. Faktor banyak anak terkait dengan jumlah anak yang dimiliki
sedangkan faktor sosial terkait dengan takut kehamilan akan mengganggu
pekerjaan, rasa malu dan rasa bersalah karena telah melakukan aborsi. Tindakan
aborsi yang dilakukan oleh perempuan pekerja malam memiliki banyak cara yaitu
dengan meminum obat penggugur kandungan, ke klinik ilegal hingga dengan
penyedotan.

Kata kunci : Faktor-Faktor, Aborsi, Perempuan, Dunia Malam
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tempat hiburan malam dewasa ini semakin hari semakin bertambah

jumlahnya. Tidak dipungkiri bahwa tempat hiburan malam berperan penting

sebagai penggerak sector perekonomian sebagian kalangan di negeri ini. Tempat

hiburan malam berkembang sebagai bisnis yang menjanjikan sehingga

menjadikan banyak pekerja terlibat, termasuk diantaranya pekerja perempuan.

Bukan hanya laki-laki saja, namun perempuan pun harus bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.Berkaitan dengan perempuan yang bekerja, maka Pasal 5

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa,

“setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk

memperoleh pekerjaan”. Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada para

perempuan untuk memasuki semua sector pekerjaan, dengan catatan bahwa ia

mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya para perempuan

tersebut disebut sebagai pekerja perempuan.

Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari lebih rentan terhadap

gangguan-gangguan daripada yang bekerja pada siang hari, terlebih bagi pekerja

perempuan yang bekerja pada tempat hiburan malams eperti kafe yang riskan

terhadap perbuatan tidak senonoh dari pengunjung kafe tersebut, akibatnya dapat

melakukan seks bebas.
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Perilaku seksual ialah perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota

badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim,

yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Sedangkan perilaku seks

pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses

pernikahan yang resmi menurut hokum maupun menurut agama dan kepercayaan

masing-masing individu.

Menurut Sarwono (2003), perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang

didorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis

maupun sesama jenis tanpa adanya ikatan pernikahan menurut agama. Menurut

Stuart dan Sundeen (1999), perilaku seksual yang sehat dan adaptif dilakukan

ditempat pribadi dalam ikatan yang sah menurut hukum. Sedangkan perilaku

seksual pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses

pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan

masing-masing (Mu’tadin, 2002).

Bentuk-bentuk perilaku seksual dapat dikategorikan dalam tingkatan ringan dan

berat. Tingkatan ringan antara lain: a). Berpelukan, seni berpelukan digambarkan

pada mereka yang sedang mabuk cinta. Perkataan cinta berasal dari bahasa

sansekerta yang berarti membayangkan. Dengan demikian seni berpelukan

diartikan dan berkata dengan membayangkan sehingga kenikmatannya semakin

tinggi b) Berciuman, berciuman merupakan salah satu bentuk mengemukakan rasa

cinta yang lazim dilakukan pasangan, c) Masturbasi atau onani, Yaitu rangsangan

yang dilakukan dengan menggunakan jari tangan atau benda lain sehingga

mengeluarkan sperma atau cairan dan mencapai orgasme. Masturbasi juga dapat
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diartikan sebagai mencari kepuasan atau melepas keinginan nafsu seksual dengan

jalan tidak bersenggama (Fanani, 2004).

Adapun perilaku seks dalam kategori berat adalah: a) Petting, Melakukan

ciuman, gigitan, remasan payudara dan isapan pada klitoris atau penis untuk

orgasme. Namun secara teknis pihak wanita tetap mempertahankan

kegadisannya b) Coitus Melakukan senggama, dalam bahasa Latin, senggama

disebut coitus. Co yang artinya bersama dan ite artinya pergi, sehingga

senggama (Coitus) diartikan pergi bersama. Senggama sudah dianggap sebagai

pelepasan ketegangan seksual untuk memperoleh kepuasan. Perilaku seks yang

bebas dapat mengakibatkan seseorang melakukan aborsi dan akan berdampak

pada kondisi seseorang yang menjalani aborsi. (Liewellyn, 2000).

Menurut Sarwono (2000) faktor yang mendorong timbulnya aborsi adalah: Faktor

ekonomi, Anak terlalu banyak (khususnya ibu-ibu peserta KB yang mengalami

kegagalan kontrasepsi), PHK (Putus Hubungan Kerja) Misalnya: Pramugari,

Buruh, Belum bekerja (buat yang masih sekolah atau kuliah), Faktor sosial

(khusus untuk kehamilan pranikah) malu pada keluarga dan tetangga.

Kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya adalah munculnya penyangkalan

perempuan tak mau memikirkan atau membicarakan hal itu lagi, menjadikan

rahasia pribadi, menjadi tertutup, takut didekati, munculnya perasan tertekan.

Wanita yang melakukan aborsi diam-diam, setelah proses aborsi biasanya akan

mengalami Post Abortion Syndrome (PAS) atau sering juga disebut Post

Traumatic Stress Syndrome. Gejala yang sering muncul adalah depresi,

kehilangan kepercayaan diri, merusak diri sendiri, mengalami gangguan fungsi
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seksual, bermasalah dalam berhubungan dengan kawan, perubahan kepribadian

yang mencolok, serangan kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang

teramat dalam. Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur, sering

bermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masalalu, kehilangan

ketertarikan untuk beraktivitas, dan sulit merasa dekat dengan anak-anak yang

lahir kemudian.

Berdasarkan hasil data terhadap 10 orang perempuan pekerja hiburan malam yang

melakukan aborsi terdapat sebanyak 3 orang atau 30 persen melakukan aborsi

pada janin yang berusia 2 bulan 2 orang 20 persen melakukan aborsi pada

janinnya yang berusia 1 bulan dan sebanyak 5 orang atau 50 persen melakukan

aborsi pada janinnya saat berusia lebih dari 3 bulan. 4 dari 10 orang tersebut

mengaku melakukan aborsi dikarenakan factor social malu pada keluarga dan

tetangga karena melakukan hubungan diluar nikah. Berdasarkan latar belakang

diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku aborsi pada perempuan pekerja hiburan malam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah,

maka permasalah yang akan diambil adalah:“faktor-faktor apakah yang

mempengaruhi perilaku aborsi pada perempuan pekerja hiburan malam?”
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku aborsi pada perempuan pekerja hiburan malam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini daharapkan dapat:

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini ikut membantu mahasiswa

dalam pemahaman suatu konsep ilmu sosiologi, terutama dalam

penyimpangan sosial, dan sebagai bahan masukan bagi usaha penelitian yang

sejenis secara mendalam dan dalam ruang lingkup yang lebih luas

2. Dari segi Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi

para perempuan pekerja hiburan malam.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku

Perilaku merupakan segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan

lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan tindakan manusia

sebagai makhluk hidup yang dilengkapi dengan akal yang berfungsi untuk

mengontrol dan mengendalikan perilaku agar sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seseorang individu terhadap

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat

bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, dan bersikap) maupun aktif

(melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan tersebut, perilaku kesehatan dapat

diartikan sebagai segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan

lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang

kesehatan serta tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan (Sarwono,

1997:280)

Menurut Notoatmodjo(2007: 132), perilaku dan gejala yang tampak pada kegiatan

orgasme dipengaruhi baik oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor keturunan

adalah konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku tersebut.

Sedangkan lingkungan adalah kondisi lahan untuk perkembangan perilaku. Suatu

mekanisme pertemuan antara kedua faktor tersebut dalam rangka terbentuknya



7

perilaku disebut proses belajar (learning process).Ia membedakan adanya dua

respon, yakni:

1. Responden respon atau reflexive, ialah respon yang ditimbulkan oleh

rangsangan-rangsangan tertentu. Perangsangan ini menimbulkan respon yang

relatif tetap. Respon ini juga mencakup emosi respon (emotional response)

yang timbul karena hal yang kurang mengenakkan ataupun yang

mengenakkan organisme yang bersangkutan.

2. Operant response adalah respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh

perangsang tertentu. Perangsang semacam ini disebut reinforcing stimuli. Oleh

sebab itu perangsangan yang demikian itu mengikuti atau memperkuat suatu

perilaku tertentu yang telah dilakukan. Respon ini merupakan bagian terbesar

dari perilaku manusia, dan kemungkinan untuk memodifikasinya sangat besar.

Robert Kwick (1974) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari.

Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk

mengadakan tindakan terhadap suatu obyek, dengan suatu cara yang

menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi obyek tersebut.

Perubahan-perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui

persepsi. Persepsi adalah pengalaman yang dihasilkan melalui panca indera.

Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun mengamati obyek

yang sama. Motivasi yang diartikan sebagai suatu dorongan untuk bertindak
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untuk mencapai suatu tujuan juga dapat terwujud dalam bentuk perilaku.

(Notoatmodjo, 2007: 142)

Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa perilaku adalah suatu reaksi psikis

atau kejiwaan (berpendapat atau berfikir, bersikap dan sebagainya) seseorang

terhadap lingkungannya. Berarti perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu

yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan suatu rangsangan. Pada

dasarnya perilaku dapat diamati melalui sikap dan tindakan tetapi bisa juga

bersifat potensial yaitu dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi.

Adapun bentuk operasional perilaku, menurut Notoatmodjo (2007) dapat

dikelompokan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. Perilaku dalam bentuk pengetahuan yaitu mengetahui situasi atau

rangsangan dari luar.

2. Perilaku dalam bentuk sikap yaitu tanggapan batin terhadap keadaan atau

rangsangan dari luar diri si subyek, yang menimbulkan perasaan suka atau

tidak suka.

3. Perilaku dalam bentuk tindakan/praktik yang sudah nyata yaitu

perbuatanterhadap situasi atau rangsangan dari luar.

B. Perilaku Sosial

1. Pengertian Perilaku Sosial

Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  sangat  beragam  selalu

berusaha untuk mengelompokan diri dengan manusia lainnya.  Manusia sering di

sebut sebagai  Zoon Politicon  yang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial
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yang hidup saling membutuhkan satu sama lain yang membentuk suatu kelompok

masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2009:115) mengemukakan bahwa:Dalam bahasa

Inggris masyarakat dipakai istilah  society  yang berasal dari kata  Latin  socius

berarti  kawan,  sedangkan  istilah masyarakat  sendiri berasal  dari  akar  kata

Arab  yaitu  syaraka  yang  berarti  ikut  serta  atau berpartisipasi,  jadi

masyarakat  adalah  sekumpulan  manusia  yang  saling bergaul, atau dengan

istilah ilmiah, saling berinteraksi.

Menurut  Amsia  (2011:20)  “masyarakat  adalah  suatu  sistem  yang  terdiri  atas

peranan-peranan, kelompok-kelompok  yang  saling  berkaitan  dan  saling

mempengaruhi di mana tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial  manusia-

manusia diwujudkan”. Sedangkan menurut Soelaeman (2008:122) “masyarakat

disebut pula kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang

erat”.

Soekanto (2009:209) menandai adanya unsur-unsur masyarakat antara lain:

a. Masyarakat  merupakan  manusia  yang  hidup  bersama.  Di  dalam  ilmu

sosial  tidak  ada  ukuran  mutlak  apapun  angka  pasti  untuk  menentukan

berapa jumlah manusia yang harus ada.

b. Bercampur  untuk  waktu  yang  lama.  Kumpulan  manusia  tidaklah  sama

dengan kumpulan-kumpulan benda mati.

c. Mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan.

d. Mereka  merupakan  suatu  sistem  hidup  bersama  yang  mampu

menimbulkan kebudayaan yang mengikat satu sama lain.
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Manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan menampilkan tingkah laku

tertentu, akan terjadi peristiwa saling mempengaruhi antara individu yang satu

dengan individu yang lain. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut

maka  timbulah  perilaku  sosial.  Perilaku  merupakan  perbuatan/tindakan  dan

perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh

orang lain ataupun orang yang melakukannya sedangkan  sosial adalah keadaan

dimana  terdapat  kehadiran  orang  lain.  Berarti  perilaku  sosial  adalah  perilaku

yang terjadi dalam situasi sosial, yakni bagaimana orang berpikir, merasa dan

bertindak karena kehadiran orang lain. Dapat diartikan juga  sikap dimana kita

saling membutuhkan orang lain.

Perilaku diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya.

Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan

reaksi,  yakni  yang  disebut  rangsangan.  Sehingga  rangsangan  tertentu  akan

menghasilkan  reaksi  atau  perilaku  tertentu.  Perilaku  manusia  adalah  aktivitas

yang  timbul  karena  adanya  stimulus dan  respons  serta  dapat  diamati  secara

langsung maupun tidak langsung.

Menurut  Krech,  Crutchfield  dan  Ballachey  (1982)  dalam  Rusli

Ibrahim(2005:23),  mengemukakan “bahwa  perilaku sosial seseorang itu tampak

dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik

antar pribadi”.  Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap

orang lain.  Dari uraian ini dapat  disimpulkan bahwa  yang dimaksud perilaku

sosial adalah  suatu  reaksi  yang  ditimbulkan  dari  respons  hubungan  timbal

balik individu satu dengan individu lainnya.
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Menurut (Baron & Byrne, 1991 dalam Rusli Ibrahim, 2005  : 27).  “Perilaku itu

ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa

hormat terhadap orang lain”.Menurut Rusli Ibrahim, (2005:34). Perilaku sosial

adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin

keberadaan manusia  Sebagai  bukti  bahwa  manusia  dalam  memenuhi

kebutuhan hidup  sebagai  diri  pribadi  tidak  dapat  melakukannya  sendiri

melainkan memerlukan bantuan dari orang lain.

Manusia  dituntut  mampu  bekerja  sama,  saling  menghormati,  tidak

mengganggu  hak  orang  lain,  toleran  dalam  hidup  bermasyarakat.  Sehingga

Perilaku  sosial  seseorang  merupakan  sifat  relative  untuk  menanggapi  orang

lain  dengan  cara  yang berbeda-beda.  Sebagai  contoh,  dalam  melakukan

kerjasama,  ada  orang  yang  melakukannya  diatas  kepentingan  pribadinya,  ada

orang  yang  bermalas-malasan,  tidak  sabar  dan  hanya  ingin  mencari  untung

sendiri.

2. Faktor-Faktor Pembentuk Perilaku Sosial

Beberapa  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pembentukan  Perilaku  Sosial

diantaranya faktor kepribadian seseorang, faktor lingkungan dan faktor budaya

juga  mempengaruhi sedangkan  menurut  Casare  Lombroso faktor  yang

mempengaruhi  perilaku yaitu: faktor Biologis,  faktor Psikologis,  dan faktor

Sosiologis.  Menurut  Lowrence  Green  (2003:74),  perilaku  ditentukan atau

terbentuk dari tiga faktor :

a. Faktor  predisposisi  (predis  posing  factors)  yang  terwujud  dalam

pengetahuan, sikap kepercayaan,  keyakinan,  nilai – nilai  dan sebagainya.
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b. Faktor pendukung (enabling factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik,

tersedia atau tidak tersedia sarana.

c. Faktor  pendorong  (reinforcement  factors)  yang  terwujud  dalam  sikap dan

perilaku, kebijakan dan lain – lain.Yaitu faktor yang diperoleh dari  orang

terdekat  dan  adanya  dukungan  sosial  yang  diberikan  ke individu tersebut

seperti keluarga, teman, guru maupun  tokohmasyarakat (toma), atau tokoh

agama (toma).

Baron  dan  Byrne  (2012:74),“berpendapat  bahwa  ada  empat  kategori  utama

yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang”, yaitu :

a. Perilaku dan karakteristik orang lain.  Jika seseorang lebih sering bergaul

dengan  orang-orang  yang  memiliki  karakter  santun,  ada  kemungkinan

besar  ia  akan  berperilaku  seperti  kebanyakan  orang-orang  berkarakter

santun  dalam  lingkungan  pergaulannya.  Sebaliknya,  jika  ia  bergaul

dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh

perilaku  seperti  itu.  Pada  aspek  ini  guru  memegang  peranan  penting

sebagai  sosok  yang  akan  dapat  mempengaruhi  pembentukan  perilaku

sosial siswa, karena ia akan member pengaruh  yang cukup besar dalam

mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perubahan.

b. Proses kognitifIngatan dan  pikiran  yang  memuat  ide-ide,  keyakinan  dan

pertimbangan yang  menjadi  dasar  kesadaran  sosial  seseorang  akan

berpengaruh terhadap perilaku sosialnya.

c. Faktor  lingkungan.  Lingkungan  alam  terkadang  dapat  mempengaruhi

perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai

atau  pegunungan  yang  terbiasa  berkata  keras,  maka  perilaku  sosialnya
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seolah keras pula ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa

lembut dan halus dalam bertutur kata.

d. Latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi.

C. Tempat Hiburan Malam

1. Pengertian Tempat Hiburan Malam

Istilah tempat hiburan malam berasal dari: kata  tempat yang berarti

suatuarea/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki

persamaanarti kata   entertainment  dalam bahasa inggris yang berarti sejenis

touristattraction, para pengunjung (wisatawan)  merupakan subyek yang pasif

sebagai audience/hadirin  yang  datang  menyaksikan,  menikmati  atau  pun

mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan

rohaniah sesuai dengan  motif-motif  yang  mendorong  kunjungan  tersebut,

misalnya:  Bioskop,Floorshow, Music, Night Club, Dancing Hall(R.S. Darmajati,

2001), Ketiga akan dijelaskan arti kata malam, arti kata malam lebih cenderung

untuk menunjukkanwaktu yaitu malam hari.

Jadi pengertian dari tempat  hiburan malam adalah suatu tempat sejenistourist

attractionatau kegiatan para wisatawan di mana para wisatawan juga

dapatmerupakan  subyek  yang  pasif  atau  aktif  sebagai  audience/hadirin  yang

datang untuk  menyaksikan,  menikmati  ataupun  mengagumi  kejadian-kejadian

yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan keinginan

para wisatawan yang dilakukan pada waktu malam hari.
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Hiburan malam ini adalah merupakan salah satu kegiatan para wisatawanyang

dapat dirasakan di dalam dunia pariwisata tetapi juga dapat memberikan cirikhas

kepuasan tersendiri terhadap para wisatawan. Fungsi dari tempat hiburan malam

adalah sebagai berikut:

a. Menghilangkan kejenuhan para wisatawan yang selalu tinggal di hotel.

b. Memberikan gambaran tentang situasi aktivitas pada malam hari di kota

yang bersangkutan

c. Untuk menjamu para relasi bisnis.

Tempat  hiburan  malam  dengan  bar  tidak  dapat  dipisahkan, di  tempathiburan

malam terdapat bar yang akan menyediakan berbagai minuman dari yang non

alcoholic sampai yang alcoholic. Para ahli mengatakan bahwa kata bar berasal

dari kata ‘barrier’yang berarti penghalang. Yang dimaksudkan adalah bahwa

paratamu  yang datang  untuk  membeli  dan  menikmati  minuman  dengan

petugas peramu-pencampur minuman dibatasai oleh suatu penghalang yang lazim

disebutbar counter, sehingga para tamu tidak bebas masuk ke tempat petugas

berada.

Menurut  Marsum  WA  (2004:1)  bar  adalah  suatu  tempat  yangdiorganisasikan

secara komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terdapat baik di

dalam sebuah hotel, kadang-kadang berdiri sendiri di luar hotel,dimana seseorang

bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik yang

beralkohol maupun yang tidak beralkohol.

Bar  biasanya  mempunyai  ruangan  yang  redup  dan  samar-samar;

hanyamenyediakan dan menjual beberapa makanan kecil atau ringan saja. Secara



15

singkatbar  dapat  dikatakan   sebagai  sebuah  counter  di  mana minuman

beralkoholdisajikan; sebuah perusahaan yang menyajikan minuman beralkohol

sebagai bisnisutamanya. Penjualan minuman di bar, terutama minuman

beralkohol, baik yangdisajikan secara straight (langsung tanpa campuran) maupun

yang berupa minumancampuran  (mixed  drink),  cocktail,  high  ball dan

sebagainya.  Para  tamu  atau pembelipun  terpenuhi keinginan dan kebutuhannya,

mereka dapat melepas lelah,menghilangkan ketegangan dengan bersantai di bar,

menikmati minuman kesukaansambil menikmati alunan musik.

Bar dapat dioperasikan di dalam sebuah hotel, didalam restaurant, diluarhotel dan

restaurant, bahkan di dalam rumah tangga sebagai private bar. Untukmenarik

pengunjung  pada  umumnya  bar  dilengkapi  dengan  berbagai  macamhiburan,

musik pengiring atau pertunjukan lainnya. Menurut  H.  Marsum  WA  (2004:3),

ada  beberapa  tempat  berbeda  yangfungsi atau tujuan utamanya adalah menjual

minuman beralkohol diantaranya:

a. Discotheque;  merupakan  suatu  tempat  hiburan  dimana  para pengunjung

dapat ber disco di suatu area tempat disco di dalam suatu ruangan diiringi

lagu-lagu disco dari beberapa negara

b. Night Club:  sebuah tempat baik yang ada di luar maupun di dalam hotel

yang  diorganisasikan  secara  komersiil,  di  mana  disajikan minuman

beralkohol  dan  juga  makanan,  makan  malam  dengan pelayanan prima,

dekorasi mewah, diiringi musik/hiburan lain yang disediakan bagi para tamu

yang ingin menikmati kehidupan malam
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c. Cocktail  Lounge: Kadang  kadang  disebut  juga  Lounge Bar.  Pada

umumnya tempatnya luas memanjang. Lingkungannya lebih nyamandaripada

bar biasa.

d. Karaoke  adalah  tempat  hiburan  yang  disediakan  untuk  para pengunjung

yang  suka  menyanyi  atau  untuk  melatih  hobby  yangmereka miliki yaitu

menyanyi.

e. Pub dan Bar, adalah suatu tempat dimana para pengunjung dihibur lewat

lagu-lagu  diiringi  suatu  kelompok  band  sambil  menikmati minuman yang

tersedia

f. Café, adalah suatu tempat dimana para pengunjung dapat menikmati

hidangan  seperti  sebuah  restoran  yang  dilengkapi  dengan iringan musik

untuk mengiringi tamu yang tengah makan minum.Kalau dilihat dari difinisi

bar dan macam-macam bar, tempat hiburanmalam Bounty merupakan bar

yang dilengkapi dengan; penjualan minuman baikminuman beralkohol

maupun minuman non alkoholic, mempunyai ruangan yangredup dan samar-

samar, tersedia tempat untuk berdisco  (dancing stage) diiringimusik dari DJ

/hiburan lain yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmatikehidupan

malam.

Banyak tempat hiburan malam yang menjamur di kota-kota besar antaranya

adalah  diskotik,  pub,  karaoke,  cafe  dan  bar.  Pada  hakekatnya  jenis-jenis

tempat  hiburan  malam  tersebut  adalah  tempat  untuk  berkumpul,  bercakap-

cakap,  minum,  makan,  hingga  mendengarkan  musik  dan  sebagai  tempat

bernyanyi.  Akan tetapi tempat-tempat hiburan malam tersebut menyediakan

wanita-wanita menemani pengunjung-pengunjung untuk transaksi sex bebas.
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Bahkan ada Juga tempat hiburan malam yang menyediakan minum-minuman

keras sehingga pengunjung dapat mabuk-mabukan di tempat tersebut. Karena

tempat  hiburan  malam  pengunjungnya  banyak  dan  dari  berbagai  jenis

kalangan  maka  tidak  menutup  kemungkinan  tempat  hiburan  malam  sebagai

ajang pengedaran obat-obatan terlarang.

Tempat  hiburan  malam  tersebut  menimbulkan dampak  positif  dan  negatif.

Banyak  pendapat  yang  menyatakan  dampak  positif  dan  negatif  yang

ditimbulkan  dari  keberadaan  tempat  hiburan  malam.Dampak  positif  dalam

aspek sosial ialah mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja,

membuat kehidupan  malam di sekitar tempat tempat hiburan  semakin ramai dan

dampak  negatifnya  antara  lain  gaya  hidup  masyarakat  semakin meningkat,

rawan persaingan dalam bentuk usaha maupun kehidupan secara bebas, kegiatan

porstitusi menjadi meningkat.

Sedangkan  dalam  aspek  ekonomi  tempat  hiburan  memiliki  mempunyai

dampak  positif  dan  negatif,  diantaranya  dampak  positifnya  adalah  ikut

menyumbang/menambah  pemasukan daerah, meningkatkan  taraf  hidup sebagian

orang  dan  dampak  negatifnya  adalah  masyarakat  makin  tambah konsumtif

(Fathoni, 2011).

2. Manajemen Pengelolaan Tempat Hiburan

MenurutG.R.TerrydalamHasibuan(2005:54)“managemen is adistinct prosess

consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to

determind anda ccomplish stated objectivies by the use of human being ando ther
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resources”. Maksudnya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pengelolaan dan

manajemen adalah sama yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan

menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Perbedaankaraktertempathiburanakanmembedakanpotensirisikoantara satu tempat

dengan tempat lain sehingga menuntut pengelola tempat hiburan

dapatmelakukanestimasirisikosecaramendalam.Estimasiiniakan

menghitungderajatrisikoyangterbagaidalamtigalevelyaitutinggi, menengah dan

rendah.Level ini dapat juga digunakan untuk menilai derajat

risikotempathiburanmenggunakanpendekatanmanajemenrisiko.Halini

tentunyaakanberpengaruhpadatingkatkeamananbagipengunjungdan masyarakat.

Manajemenrisikoadalahsalahsatucarameminimumkankerugianyang

munculditempathiburan.MenurutHerman(2010),“Manajemenrisiko

merupakansuatuusahauntukmengetahuisuatuusahauntukmengetahui,

menganalisissertamengendaikanrisikodalamsetiapkegiatanperusahaan dengan

tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensiyang lebih tinggi. Sehingga
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manajemen risikomenjadi alat untuk meminimalisir kerugian bagi

semuapihakyangterkaitkhususnyapengelolasehinggamemberikan dukungan pada

organisasi dan pengendalian risiko internal maupun eksternal yang lebih efektif.

3. Program/acara tempat hiburan malam

Seperti  halnya  yang  terjadi  di  tempat  hiburan  malam  yang  berada  di

Kelurahan  Ganjar  Asri,  dimana  tempat  hiburan  tersebut  menyediakan

sejumlah wanita-wanita muda yang siap melayani dan menemani pengunjung

bernyanyi atau berjoget bahkan melakukan transaksi sex.

Program/ acara yang disediakan oleh pihak pengusaha tempat hiburan malam

sangat  bervariatif.  Selalu  menampilkan  live  music  beserta  para  penyanyi

dengan berpakaian minim,  Mudah, nyaman dan cukup menjanjikan bagi para

pemuas  dan penikmat  dunia  hiburan  malam.  Dengan  segmentasi  pengunjung

beragam,  mulai darimereka  yang  kerja  serabutan  sampai  pada  kelompok

pengunjung yang sekedar bisa masuk menikmati musik dan sesekalimenjamah

tubuh  molek yang  ada  disamping  mereka  ditengah kegelapansuasana  hingar

bingarnya  musik.  Akan  tetapi  ada  juga  kelompok pengunjungyang  memang

menyediakan  waktu  dan  uang  mereka  agar  dapat menikmatiharga  standar

yang  ditawarkan dengan  berebagai fasilitas.

Sexy dancer sebagai penyemangat  atau  pemanis  suasana  yang dipersembahakan

oleh  pihak event organizer,  selain  itu  ada  waiters  yang cantik  dan  siap  selalu

mengantarkan  minuman  ke  tamu.  Berbagai  acara seperti  lady‟s  night,

women‟s  night,  student‟s  night  tonight  with  DJ  the  calling  party  serta

memdatangkan  band-band  lokal  mampu  menarik peminat pengunjung datang.
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4. Sarana dan Prasarana

Persediaan  miras  di  lokasi  tersebut  adalah  tersedia,  begitu  juga  rokok  di

lokasi  tersebut  menyediakan.  Persediaan  tersebut  rata-rata  harga  jualnya

diatas harga normal bahkan ada yang mencapai dua sampai tiga kali lipat. Hal ini

wajar  terjadi  karena  tempat  hiburan  semacam  itu  memungkinkan  untuk

menaikkan harga diatas harga standar.

5. Keamanan

Pengawasan  di  lokasi  tersebut  ada,  baik  pengawasan  internal

maupuneksternal.  Untuk pengawasan internal dilakukan  oleh pengusaha hiburan

itu sendiri  berdasarkan  manajemen  yang  dilakukan  pengusaha.  Sedangkan

pengawasan  eksternal  untuk  Kota  Metro  belum  diatur  dengan  regulasi,

sehingga  pengawasan  masih  bersifat  koordinatif  dan  pembinaan  terutama

oleh  tim  Satpol  PP, sehingga  tidak  bisa  mengabil  keputusan  secara  hukum,

hanya bersifat pembinaan

D. Perilaku Aborsi

1. Pengertian

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenaldengan istilah

”aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan seltelur dan sel sperma)

sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi provocatus merupakan istilah

lain yang secara resmi dipakai dalamkalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah

suatu proses pengakhiranhidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk

bertumbuh.Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health olehInstitute For

Social, Studies anda Action, Maret 1991, dalam istilahkesehatan” aborsi
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didefenisikan sebagai penghentian kehamilan setelahtertanamnya telur (ovum)

yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelumjanin (fetus) mencapai 20 minggu.

Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai penggugurankandungan

(aborsi).Aborsi didefenisikan sebagai terjadinya keguguranjanin, melakukan

aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengansengaja karena tidak mengiginkan

bakal bayi yang dikandung itu). Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan

dimana aborsi terjadisecara alami, tanpa intervensi tindakan medis (aborsi

spontanea), danaborsi yang direncanakan melalui tindakan medis dengan obat-

obatan,tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan

lewatvagina (aborsi provokatus)(Badudu, dan Zair,1996).

Menurut Kartono dan Gulo (dalam Andayani dan Setiawan,2005), aborsi atau

disebut juga pengguguran kandungan, keluron, abortusatau keguguran adalah

pengguguran atau pengenyahan dengan paksajanin (embrio) dari rahim (uterus)

selama tiga bulan.Secara umum istilahaborsi diistilahkan sebagai pengguguran

kandungan yaitu dikeluarkannyajanin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja

atau tidak.Biasanyadilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan

keempat masakehamilan).

2. Macam-Macam Aborsi

Macam-macam aborsi menurut  Kusmaryanto (2002) menguraikan berbagai

macam aborsi, yang terdiri dari:

a. Aborsi Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam   Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  aborsi merupakan

tindakan kriminal di Indonesia. Menurut KUHP, aborsi adalah pengeluaran
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hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa

kehamilan  yang  lengkap  tercapai  (38-40  minggu). Dalam  ilmu

kedokteran,  ada  beberapa  istilah  untuk  membedakan  jenis  aborsi,  antara

lain:

1) Spontaneus  Abortion,

yaitu  gugur  kandungan  yang  disebabkan  oleh trauma  kecelakaan  atau

sebab-sebab  alami,  pengguguran  kandungan yang terjadi secara tidak

sengaja atau tanpa usaha,atau beberapa sebab lainnya, atau setiap

kehamilan yang berakhir secara spontansebelum janin dapat bertahan.

Penyebab  yang  paling  umum  diketahui  dari  abortus  ini  pada ketiga

pertama  kehamilan  (trimester  1)  adalah  kelainan  kromosom,  penyakit

kolagen  vaskuler (seperti  lupus), diabetes,  masalah  hormonal  lain,

infeksi,  dan  bawaan  (sejak  lahir)  kelainan  rahim,  abnormal  struktural

anatomi,   gaya  hidup (seperti  penggunaan  alkohol,  demam,  dan

penggunaan kafein), dan penyebab lainnya seperti, pembedahan invasif di

dalam rahim.

2) Induced  Abortion atau procured  abortion

yaitu  pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya

adalah :

1) Theraupetic  Abortion,  yaitu  pengguguran  yang  dilakukan  karena

kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani ataurohani sang ibu,

terkadang disebabkan perkosaan.

2) Eugenic Abortion,yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap bayi

yang cacat.
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3) Elevtive Abortion, yaitu pengguguran  yang dilakukan untuk

alasanalasan yang lain.

b. Abortus Provokatus (abortus yang sengaja dibuat)

Abortus Provokatus adalah  penghentian  kehamilan  sebelum  janin dapat

hidup di luar tubuh ibu. Dadang Hawari, mendefinisikan abortusprovokatus

ialah  kehamilan  yang  diprovokasi  dengan  berbagai  macam cara sehingga

terjadi pengguguran.

1) Aborsi Therapeutic Provocatus/Artificialis/Medisinalis

Aborsi Therapeutic Provocatus atau Artificialis atau Medisinalis,

ialahpengguguran  kehamilan  yang  dilakukan  secara  sengaja karena

ada indikasi  medis  yang  mengharuskan  tindakan  penggguran  tersebut.

Aborsi  ini  disebut  juga  aborsi medicinal,  yakni  aborsi  yang

dilakukan  karena  adanya  alasan-alasan medis  dan  dilakukan  oleh

tenaga yang ahli.

Di  Indonesia  yang  dimaksud  indikasi  medik  adalah  demi

menyelamatkan  nyawa  ibu.  Syarat-syaratnya  antara  lain  sebagai

berikut:

a) Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keahlian  dan

kewenangan untuk melakukannya (seorang dokter ahli  kebidanan dan

penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi

b) Harus  meminta  pertimbangan  tim  ahli  (ahli  medis  lain,  agama,

hukum, psikologi)

c) Harus  ada  persetujuan  tertulis  dari  penderita atau  suami  atau

keluarga terdekat
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d) Dilakukan  di  sarana  kesehatan  yang  memiliki  tenaga/peralatan

yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah

e) Prosedur tidak dirahasiakan

f) okumen medik harus lengkap.

2) Aborsi Criminal Provocatus

Aborsi Criminal  Provocatus ialah  aborsi  yang  sengaja  dilakukan

tanpa  adanya  indikasi  medis  (ilegal),  dilakukan  oleh  tenaga   yang

tidak  terdidik seperti dukun dan tenaga medis illegal yang tidak terdidik

dan  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.  Biasanya pengguguran

dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau alatalat tertentu.

Ditinjau dari aspek hukum pidana, pelarangan  abortus justru bersifat

mutlak. Abortus buatan atau abortus provokakus digolongkan ke dalam

dua  golongan,  yakni:

a) Abortus  buatan  legal,  yaitu  penguguran kandungan  yang

dilakukan  menurut  syarat-syarat  dan  cara-cara  yang dibenarkan

oleh  undang-undang.  Populer  dengan  aborsi  terapitekus

(menyelamatkan nyawa ibu).

b) Abortus  buatan  ilegal,  yakni  penguguran  kandungan  yang

tujuannya  selain  untuk  menyelamatkan  atau  menyembuhkan  si

ibu, dilakukan  oleh  tenaga  yang  tidak  kompeten  serta  tidak

memenuhi  syarat dan  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  undang-

undang.  Abortus  ini  sering disebut  dengan  abortus  provokakus
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kriminalis  (mengandung  unsur-unsur kejahatan) dilakukan oleh

dukun dan tenaga medis illegal yang tidak terdidik.

3. Faktor pendorong melakukan aborsi

Menurut Sarlito (2000) faktor yang mendorong timbulnya aborsiadalah:

a. Faktor ekonomi

Istilah  ekonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  oikonomia.  Kata

oikonomia  berasal dari dua kata  yaitu  oikos  dan  nomos.  Oikos  berarti

rumah tangga, sedangkan  nomos  berarti mengatur. Jadi  oikonomia

berarti mengatur rumah tangga. Ekonomi berkembangan menjadi suatu

ilmu, sehingga ekonomi berarti  pengetahuan  yang  tersusun  menurut

cara  yang  runtut  dalam  rangka mengatur  rumah  tangga.  Rumah

tangga  diartikan  secara  lebih  luas,  rumah tangga disini berkaitan

dengan kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga  sebagai

kesatuan  kelompok  manusia  yang  hidup  menurut  norma  dan tata

aturan tertentu (M.T Ritonga, 2000:36).

Menurut  George  Soul,  ekonomi  adalah  pengetahuan  sosial  yang

mempelajari  tingkah  laku  manusia dalam  kehidupan  masyarakat

khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan (Richard G Lipsey dan Pete O Steiner,

1991:9). Tidak  hanya  di  Indonesia  namun  juga  di  luar  negeri  status

sosial ekonomi seseorang  berpengaruh  dalam  kehidupan  bermasyarakat,

pekerjaan, bahkan pendidikan. Menurut Polak (Abdulsyani, 2007:91)

status (kedudukan) memiliki  dua  aspek  yaitu  aspek  yang  pertama

yaitu  aspek  struktural,  aspek struktural  ini  bersifat  hierarkis  yang
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artinya  aspek  ini  secara  relatif mengandung  perbandingan  tinggi  atau

rendahnya  terhadap  status-status  lain, sedangkan aspek status yang

kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosialyang berkaitan dengan

status-status yang dimiliki seseorang. Kedudukan atau status  berarti

posisi  atau  tempat  seseorang  dalam  sebuah  kelompok  sosial.

Makin  tinggi  kedudukan  seseorang  maka  makin  mudah  pula  dalam

memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan.Kata status dalam

kamus besar bahasa Indonesia berarti keadaan atau kedudukan  (orang

atau  badan)  dalam  hubungan  dengan  masyarakat  di sekelilingnya

(kamus  besar  bahasa  Indonesia,  1988).  Menurut  Soerjono Soekanto

(Abdulsyani,  2007:92),  status  sosial  merupakan  tempat  seseorang

secara  umum  dalam  masyarakatnya  yang  berhubungan  dengan  orang-

orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya,

prestisenya dan  hak-hak  serta  kewajibannya.  Status  sosial  ekonomi

menurut  Mayer (Soekanto,  2007:207)  berarti  kedudukan  suatu  individu

dan  keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa status sosial

adalah merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban

individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai

kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok

masyarakatnya. Menurut Nasution, kedudukan atau status menentukan

posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungan

dengan orang lain. Status atau kedudukan individu, apakah  ia berasal dari



27

golongan atas atau ia berasal dari golongan bawah dari status orang lain,

hal ini mempengaruhi peranannya. Peranan adalah konsekuensi atau akibat

kedudukan atau status sosial ekonomi seseorang.  Tetapi  cara  seseorang

membawakan  peranannya  tergantung  pada kepribadian  dari  setiap

individu,  karena  individu  satu  dengan  yang  lain berbeda (Nasution,

1994:73).

Selain  itu  Gunawan  (2000)  mengemukakan  mengenai  ciri-ciri  umum

keluarga dengan status sosial ekonomi atas dan bawah yaitu:

a) Ciri-ciri keluarga dengan status sosial ekonomi atas:

1. Tinggal  di  rumah-rumah  mewah  dengan  pagar  yang  tinggi  dan

berbagai model yang modern dengan status hak milik.

2. Tanggungan  keluarga  kurang  dari  lima  orang  atau  pencari

nafkah masih produktif yang berusia dibawah 60 tahun dan tidak

sakit.

3. Kepala  rumah  tangga  bekerja  dan  biasanya  menduduki  tingkat

professional ke atas.

4. Memiliki modal usaha.

b) Ciri-ciri keluarga dengan status sosial ekonomi bawah:

a) Tinggal  di  rumah  kontrakan  atau  rumah  sendiri  namun

kondisinya masih  amat  sederhana  seperti  terbuat  dari  kayu  atau

bahan  lain  dan bukan dari batu.

b) Tanggungan keluarga lebih dari lima orang atau pencari nafkah

sudah tidak produktif lagi, yaitu berusia 60 tahun dan sakit-sakitan.
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c) Kepala  rumah  tangga  menganggur  dan  hidup dari  bantuan

sanak saudara  dan  bekerja  sebagai  buruh  atau  pekerja  rendahan

seperti pembantu rumah tangga, tukang sampah dan

lainnya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi

dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan,  tempat tinggal dan

kekayaan yang dimiliki individu yang bersangkutan.

b. Anak terlalu banyak

Penghasilan suami terbatas, dan sebagainya(khususnya ibu-ibu peserta

KB yang mengalami kegagalankontrasepsi) sehingga merasa bahwa

banyak anak dikhawatirkan tidak dapat memberikan penghidupan yang

layak.

c. Faktor sosial (khusus untuk kehamilan pranikah),

Pola pikir remaja yang memandang aborsi sebagai suatu perbuatan

tercela tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat yang

membentuknya. Hal ini dikarenakan  pada umumnya masyarakat

menilai bahwa aborsi yang dilakukan seseorang merupakan solusi atas

perbuatan seks bebas yang kini semakin marak di masyarakat.

Disamping itu, terdapat perbedaan gender, intitusi social, perubahan

social, kelompok social, dan problem kesehatan yang turut menyertai

pada kasus aborsi pada seseorang, sehingga aborsi  sampai saat ini

dianggap salah satu bentuk penyimpangan social terhadap nilai dan

norma yang ada di masyarakat, hal tersebut yang memicu seseorang

melakukan aborsi, maka jika jika tidak melakukan aborsi mereka akan

mengalami:
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1. Putus sekolah atau kuliah

2. Malu pada keluarga dan tetangga

3. Siapa yang akan mengasuh bayi

4. Terputus atau terganggu karir atau masa depan

4. Kondisi Pra Aborsi

Sarlito (2000), menyatakan bahwa kondisi psikologis perempuanpra aborsi

diantaranya adalah takut atau cemas, kebingungan sehinggamenunda-nunda

persoalan, membutuhkan perlindungan tetapi lelaki yangberbuat pada

umumnya tidak mau dan tidak mampu bertanggungjawab,membutuhkan

informasi tetapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa(masyarakat

mentabukan seks, apalagi aborsi dari semua yang belummenikah, khususnya

perempuan). Pada saat sudah terdesak akhirnyanekat mencari bantuan yang

paling terjangkau (dekat, murah dan mudah).Tindakan nekat ini tidak

didukung oleh pengetahuan yang cukup bias sangat berbahaya, dukun atau

para medik atau dokter yang tidakbertanggungjawab, komplikasi yang tidak

segera ditolong, infeksi karenatidak diperiksa ulang.

5. Akibat Melakukan Aborsi

Kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya adalah munculnyapenyangkalan,

perempuan tak mau memikirkan atau membicarakan halitu lagi, menjadikan

rahasia pribadi, menjadi tertutup, takut didekati,munculnya perasan

tertekan.Wanita yang melakukan aborsi diam-diam, setelah proses

aborsibiasanya akan mengalami Post Abortion Syndrome (PAS) atau

seringjuga disebut Post Traumatic Stress Syndrome. Gejala yang sering
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munculadalah depresi, kehilangan kepercayaan diri, merusak diri

sendiri,mengalami gangguan fungsi seksual, bermasalah dalam

berhubungandengan kawan, perubahan kepribadian yang mencolok,

serangankecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat

dalam.Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur,

seringbermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu,

kehilanganketertarikan untuk beraktivitas, dan sulit merasa dekat dengan

anak-anakyang lahir kemudian.

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adabeberapa resiko

yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yangdijelaskan dalam buku “Facts

of Life” yang ditulis oleh Brian Clowes,Phd yaitu:

a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat

b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal

c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan

d. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)

e. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akanmenyebabkan

cacat pada anak berikutnyaf.

f. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen

padawanita)

g. Kanker indung telur (Ovarian Cancer)

h. Kanker leher rahim (Cervical Cancer)

i. Kanker hati (Liver Cancer)



31

j. Kelainan pada placenta / ari-ari (Placenta Previa) yang akanmenyebabkan

cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat padasaat kehamilan

berikutnya

k. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic

Pregnancy)

l. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)

m. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggidari segi

kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapijuga memiliki

dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mentalseorang wanita.Gejala ini

dikenal dalam dunia psikologi sebagai “Post-AbortionSyndrome” (Sindrom

Paska - Aborsi) atau PAS.

6. Dasar Hukum Aborsi

Pelanggaran aborsi di Indonesia Aborsi dalam perspektif hukum dikategorikan

menjadi dua kategori yaitu :

1. Sebagai tindakan kriminal atau tindakan ilegal, disebut juga Abortus

Provocatus Criminalis (aborsi buatan ilegal)

yaitu pengguguran kandungan yang bertujuan  selain untuk menyelamatkan

atau  menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga  yang tidak kompeten serta

tidak memenuhi  syarat-syarat dan cara-cara yang tidakdibenarkan oleh

Undang-Undang, ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana[KUHPid.] :
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Pasal 299 [1] Barang siapa dengan sengaja mengobati wanita atau menyuruh

supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena

pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima

ribu rupiah. [2] Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari

keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau

kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat

ditambah sepertiga. [3] Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut

dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan

pencarian itu.

Pasal 341 KUHPid : Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan

anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 KUHPid. : Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang

ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada

saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya,

diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 343 KUHPid : Kejahatan

yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi oranglain yang

turut serta melakukan, sebagai pembunuhan anak dengan rencana. Pasal 346

KUHPid.: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan
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kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHPid. :  [1] Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun. [2] Jika perbuatan itu

mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling

lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHPid. : [1] Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. [2] Jika perbuatan

itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPid. : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu

melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau

membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347

dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan

sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana

kejahatan dialakukan. Menurut UU No. 36 tahun 2009 aborsi juga dilarang, ini

tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Pasal 194 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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2. Abortus buatan legal

yaitu pengguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara yang

dibenarkan oleh Undang-Undang, disebut juga dengan Abortus provocatus

therapeticus. Karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah

untuk menyelamatkan ibu. Abortus atau indikasi medik ini diatur dalam

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang  Kesehatan yaitu:

Pasal 75 [1] Setiap orang dilarang melakukan aborsi ; [2] Larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan berdasarkan [a] Indikasi

kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang

mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat

dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau [b] Kehamilan akibat

perkosaan yang dapat menyebabkan traumapsikologis bagi korban perkosaan.

[3] Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan

setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan

oleh konselor yang kompeten dan berwenang. [4] Ketentuan lebih lanjut

mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 : Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat

dilakukan [a] Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) Minggu dihitung dari hari

pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis [b] Oleh tenaga

kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki

sertifikat yang ditetapkan oleh menteri ; [c] Dengan persetujuan ibu hamil
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yang bersangkutan ; [d] Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan [e]

Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh

menteri.

PP-61-2014 Tentang Kesehatan ReproduksiPasal 31 [1] Tindakan aborsi

hanya dapat dilakukan berdasarkan [a] Indikasi kedaruratan medis; atau [b]

Kehamilan akibat perkosaan. [2] Tindakan aborsi akibat perkosaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila

usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari

pertama haid terakhir.

Pasal 32 [1] Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 ayat (1) huruf a meliputi [a] Kehamilan yang mengancam nyawa dan

kesehatan ibu; dan/atau [b] Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan

janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan,

maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup

diluar kandungan. [2] Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

E. Kerangka Pikir

Menurut  George  Soul,  ekonomi  adalah  pengetahuan  sosial  yang mempelajari

tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya dengan usaha

memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan,

Selanjutnya laki-laki maupun perempuan mencari pekerjaan untuk pemenuhan hal

tersebut. Diantara para pekerja perempuan terutama yang bekerja pada sektor
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hiburan malam tidak sedikit menyalahgunakan pekerjaan tersebut demi

mendapatkan keuntungan lebih seperti menjadi wanita penghibur yang

kebanyakan berujung pada perilaku seks bebas. Tidak sedikit yang mengalami

kehamilan sehingga melakukan aborsi sebagai jalan pintas. Banyak faktor

pendorong para perempuan tersebut untuk melakukan aborsi diantaranya faktor

ekonomi, faktor banyak anak dan faktor sosial. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Wanita Pekerja
Malam

Seks Bebas Hamil Aborsi

Faktor
Ekonomi

Banyak
Anak

Faktor
Sosial



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk

menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tulisan sehingga peneliti

dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena atau

peristiwa-peristiwa setting sosial yang berhubungan dengan fokus masalah

yang akan diteliti. Penelitian ini juga merupakan suatu penelitian yang

menggunakan pendekatan sistematis dan subjektif dalam menjelaskan

pengalaman hidup seseorang berdasarkan kenyataan lapangan sehingga

membutuhkan pemerhatian deskriptif yang sistematik dan berdasarkan

konteks bagi peneliti untuk terlibat langsung sehingga dapat memahami dan

menyimpulkan fenomena-fenomena yang terjadi.

Menurut Iskandar (2008:191), ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah

sebagai berikut :

1. Peneliti terlibat secara langsung dengan setting sosial penelitian

2. Bersifat deskriptif

3. Menekankan makna proses dari pada hasil penelitian

4. Menggunakan pendekatan analisis induktif

5. Peneliti merupakan instrument utama.

Dari karakteristik tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis amenggunakan

tipe penelitian deskriptif kualitatif.
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Winarno Surachmad (1984:365) menyatakan penelitian deskriptif adalah

penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada masa

sekarang. Sedangkan Iskandar (2008:191), deskriptif kualitatif diartikan

sebagai mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan

didengar serta dibacanya via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto,

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumentasi resmi atau

bukan dan lain-lain. dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa peneliti

harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan

menarik kesimpulan. Menurut penulis penggunaan metode deskriptif

kualitatif sangat tepat sebagai sasaran kajian penelitian ini, yaitu “perilaku

aborsi”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sangatlah penting untuk

membatasi masalah-masalah yang akan diteliti agar tidak melimpah ruah

walaupun sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu

penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan Iskandar (2008:195) bahwa masalah

penelitian kualitatif perlu dibatasi melalui fokus penelitian karena suatu

penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong tetapi

berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah, penetapan fokus

penelitian dapat membatasi apa yang ingin diteliti karena fenomena-

fenomena yang terjadi bersifat holistik, fokus penelitian berfungsi untuk

memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di lapangan, serta fokus
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penelitian masih bersifat tentative atau sementara. Adapun fokus penelitian

ini adalah:

1. Faktor ekonomi

2. Faktor Banyak anak

3. Faktor sosial

C. Penentuan Informan

Iskandar (2008:213) mengartikan Informan sebagai subjek yang memberikan

informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial yang berlaku di

lapangan. Informan merupakan subjek yang memiliki hubungan karakteristik

dengan situasi sosial (setting sosial) yang diteliti.

Penentuan mengenai siapa yang menjadi informan harus melalui berbagai

pertimbangan agar dalam waktu yang relatif singkat mampu menghasilkan

informasi yang diharapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan para informan yang

berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian.

Dalam menetapkan informan menggunakan teknik snowball sampling.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan key-

informan, dan dari key informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya.

Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan

untuk dijadikan sampel (Subagyo,2006:31). Oleh sebab itu, agar data

penelitian dapat diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian maka yang menjadi

informan adalahperempuanpelakupekerjahiburanmalam yang melakukan

aborsi.
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D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah situasi dan kondisi

lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.Moeleong

(2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik

yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di

lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu,

biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi

penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di tempat hiburan karaoke Golden

Dragon Bandar Lampung.

E. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya

diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap

situasi lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian

yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan

keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan dalam melakukan

pengumpulan data adalah:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana

peneliti dan masyarakat dapat berhadap-hadapan secara fisik dimana

percakapan itu diarahkan pada persoalan tertentu. Metode ini digunakan

untuk mendapat keterangan-keterangan secara mendalam dari

permasalahan yaitu perempuan pelaku pekerja hiburan malam.

Dengan menggunakan metode wawancara ini diharapkan akan

memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian dan

mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudahkan dan

menganalisis data selanjutnya.

Wawancara mendalam dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman

wawancara dimana sebelumnya peneliti mengumpulkan dan menyusun

berbagai pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan

agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah dan tidak

berulang-ulang tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan

pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis informan jelas.

Wawancara mendalam yang dilakukan bersifat terbuka, yang

pelaksanaannya tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali melainkan

berulang-ulang. Sebelum mengumpulkan data di lapangan penulis akan
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menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Selanjutmya

melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah penulis susun

sebelumnya.

2. Studi Dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang

berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang

dimaksud diantaranya adalah buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet,

foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan dan

melakukan wawancara.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah

pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Editing

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah

diperoleh. Pemeriksaan kembali data yang didapat atau dikumpulkan dari

lapangan. Teknik editing yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu

dengan menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-

kalimat yang kurang baku disajikan menjadi kalimat-kalimat yang baku

dan mudah dipahami. Penulis memeriksa kembali hasil penelitian

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menyajikan hasil

penelitian.
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2. Interpretasi Data

Tahap ini dilakukan dengan memberikan interpretasi atau penjabaran

berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan yang

dilakukan adalah menguraikan jawaban informan dalam bentuk deskripsi

kalimat sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Interpretasi data yang

penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menjabarkan hasil penelitian lalu

melakukan pembahasan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku aborsi pada perempuan pekerja hiburan malam.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan

cara mengotanisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar

yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
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yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi (Miles dan Huberman,

1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian

peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data (Display Data)

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil

wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil

kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu

menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh

dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti

harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi

data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih

berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini

data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan

konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti

selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Golden Dragon Klub Bandar Lampung

1. Sejarah Golden Dragon Klub Bandar Lampung

Golden Dragon klub merupakan salah satu tempat hiburan yang berada di

Kota Bandar Lampung. Golden Dragon Klub berlokasi di Jalan

Laksamana Yos Sudarso, Sukaraja, Kota Bandar Lampung. Golden

Dragon Klub memiliki dua lantai dengan konsep dan desain yang baru

sehingga tampilan yang baru menjadikan salah satu pilihan anak muda

untuk menghabiskan akhir pekan di Golden Dragon Klub dengan desain

dan tata tempat yang lebih modern serta berkelas. Golden Dragon Klub

Bandar Lampung sering sekali mengundang di DJ terbaik indonesia dan

luar negeri.

Banyak sekali fasilitas yang ada di Golden Dragon Klub Bandar Lampung

diantaranya seperti restoran, function hall, Pusat olahraga, karaoke, dan

juga pub. Golden Dragon Klub Bandar Lampung telah berdiri sejak tahun

1989 dan telah berulang kali direnovasi serta menambah fasilitas yang ada

disana yaitu sebagai berikut:
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a. Oya Diskotik

Oya diskotik merupakan pionir awal kemunculan Golden Dragon Klub

Bandar Lampung. Berlokasi di tengah komplek Golden Dragon Klub

Bandar Lampung, Oya Diskotik yang didirikan pada tahun 1989

merupakan diskotik pertama yang berada di kota Bandar Lampung. Pada

saat itu Oya Diskotik sukses menjadi trend setter di kalangan kaula muda

dengan serangkaian acara disko. Dengan merangkul Radio station

Yudistira, Oya Diskotik menyiarkan siaran secara langsung untuk lagu

lagu classic disko dan techno untuk menemani para pendengar radio

tersebut di seluruh penjuru kota Bandar Lampung.

Ketika hiburan malam diskotik pada umumnya mulai di asosiasikan

dengan obat-obatan terlarang, akhirnya pada tahun 2000, Oya diskotik

secara resmi disewakan kepada pihak kedua, berganti namanya menjadi

Meteor Diskotik. Selanjutnya pada tahun 2007 Oya Diskotik di bongkar

dan dijadikan lapangan parkir untuk memenuhi kebutuhan parkir para

tamu pengunjung Golden Dragon Klub Bandar Lampung.

b. Golden Dragon Boat Cafe

Golden Dragon Boat Café berada di lantai tiga dan merupakan sasaran

utama para pecinta hiburan malam di Kota Bandar Lampung. Mengusung

konsep live musik dan kafe, Golden Dragon Boat kafe menjadi tempat

para konsumennya yang sebagian besar adalah remaja dan eksekutif muda

untuk bersosialisasi dan menghabiskan waktu bersama.
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Untuk memenuhi keinginan konsumen yang makin berkembang, Golden

Dragon Group memindahkan lokasi Golden Dragon Boat Cafe ke tempat

yang lebih modern dan luas dan mengganti namanya menjadi Golden

Dragon KTV dan Klub pada akhir tahun 2010. Menyadari dunia hiburan

yang kompetitif dan diperlukannya inovasi melebihi dunia usaha lainnya,

kurang dari tiga tahun Golden Dragon Club dipindahkan lagi ke lantai dua

Gedung Graha Wangsa dengan area yang lebih luas lagi dan menambah

fasilitas yaitu retoran yang bernama Golden Bistro Bandar Lampung.

c. Graha Wangsa Bandar Lampung

Graha Wangsa adalah Function Hall terbesar dan termewah di Provinsi

Lampung. Menempati lahan dengan luas total 15.000 m2 (Komplek

Golden Dragon) dan luas bangunan 5.000 m2, dengan kapasitas yang

dapat menampung hingga 3,ooo tamu menjadikan Graha Wangsa sebagai

salah satu tempat di Provinsi Lampung yang dapat dijadikan kegiatan

sosial yang membutuhkan kapasitas besar ditambah dengan kapasitas

parkir yang luas.

Adapun jenis acara yang pernah dilaksanakan atau bertempat di Graha

Wangsa Function Hall Bandar Lampung antara lain:

1. Wedding Hall untuk acara resepsi pernikahan
Product Launching (Mitsubishi L200, Suzuki Grand Vitara, Bank
NISP, Citra Garden, dan sebagainya).

2. Pameran (Lampung Expo, Lampung Auto Expo, Lampung Fair,
dan sebagainya)

3. Live Concert
4. Ibadah Raya (KKR Bethany) Seminar (James Gwee)

Social Gathering (Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan
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sebagainya) Company Gathering (BCA, Bank Mandiri, Telkomsel,
Gudang Garam dan sebagainya)

5. Government dan Politic (Pemilihan Muli Mekhanai, Debat
Gubernur Metro TV, Deklarasi partai politikl dan sebagainya)

Selanjutnya, di dalam Graha Wangsa Bandar Lampung terdapat Golden

Bistro yang merupakan bagian dari Graha Wangsa Bandar Lampung

Bandar lampung menyajikan aneka masakan Asia dan barat dengan

konsep mewah, murah dan berkualitas. Gedung tersebut juga dapat

dijadikan sebagai Function Hall dengan kapasitas tampung 2.000 orang.

Selain dijadikan tempat pesta pernikahan, Golden Bistro juga sering kali di

pilih sebagai tempat untuk menjamu tamu dan rekanan bisnis pada saat

company launching maupun produk launching. Golden Bistro Bandar

Lampung. juga sering kali dijadikan sebagai tempat untuk diadakan acara

anak-anak seperti pesta ulangtahun, lomba menggambar oleh Globar Art,

lomba sempoa, dan lomba mewarnai Golden Cup serta sekolah minggu

oleh gereja-gereja di Bandar Lampung.

Pada tahun 1998 dimana krisis melanda Indonesia yang merupakan

pukulan dan masa-masa yang sukar di segala sektor industri, namun

Golden Dragon tetap eksis dan bahkan melakukan ekspansi dengan

membangun sebuah bangunan berbentuk kapal bernama Golden Dragon

Boat. Saat ini Golden Dragon Restaurant dan Singing Hall telah

menempati bangunan berbentuk kapal tersebut yang berada tepat ditepi

laut dan merupakan salah satu ikon kota Bandar Lampung.
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d. Golden Dragon Health and Sport Center

Bertempat di posisi terdepan dari Komplek Golden Dragon, Golden

Dragon Health and Sport Center merupakan outlet terbaru bagi Golden

Dragon Group. Menampilkan gedung yang modern dan dilengkapi dengan

peralatan yang muktahir, Golden Dragon Health

and Sport Center merupakan pusat kebugaran dan kesehatan terbesar dan

terlengkap Di propinsi Lampung. Gedung berlantai tiga ini memiliki

fasilitas Hair & Beauty Salon, Reflexology, Spa, Sauna, Steam, Swimming

Pool, Fitness Center, Aerobic Room, MassagesRooms, Futsal Court,

Badminton Courts, dan Table Tennis.

e. Golden Dragon KTV

Berawal tahun 1992 dengan lokasi di Lantai dua bangunan Golden Dragon

Restaurant and Singing Hall, Golden Dragon Karaoke merupakan salah

satu pionir hiburan karaoke berkualitas di Bandar Lampung. Dengan

hanya memiliki 1 ruang besar, berlanjut dengan tambahan 7 ruang VIP.

Kini diusianya yang mencapai 20 tahun, Golden Dragon Karaoke bandar

lampung berubah nama menjadi Golden Dragon KTV Bandar Lampung.

Dengan 24 ruangan berdesain ekslusif di area seluas 1200 m2, Golden

Dragon KTV kini tetap menjadi salah satu tempat hiburan yang menjadi

tujuan para masyarakat Bandar Lampung.

Golden Dragon KTV Bandar Lampung mempunyai 24 Ruangan dan

mempunyai 5 tipe Ruangan, seperti deluxe room dengan harga
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Rp.500.000, superior Rp.750.000,VIP Rp.1000.000, executive room

Rp.1.500.000, president suite room Rp.2.500.000, atau dengan Promo

happy hour dengan diskon 50 persen pada pukul (15.00-20.00) yang

tentunya bisa terbilang lebih murah dibandingkan KTV yang ada di

Bandar Lampung.

Selanjutnya di Golden Dragon KTV Bandar Lampung penulis akan

melakukan penelitian dan melakukan wawancara kepada informan yang

telah ditentukan. Wawancara akan penulis lakukan kepada perempuan

yang bekerja sebagai pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar

Lampung.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan

sebelumnya mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku

aborsi pada perempuan pekerja hiburan malam yaitu pada perempuan yang

bekerja sebagi pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung

dapat penulis simpulkan bahwa selama ini terdapat tiga faktor yang

mendominasi mereka untuk melakukan aborsi akibat kehamilan di luar

pernikahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi mendominasi menjadi alasan utama perempuan

pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung.  Hal tersebut

dilihat dari latar belakang keluarga perempuan pemandu lagu di

Golden Dragon KTV Bandar Lampung  yang masih berada dalam

status sosial ekonomi kebawah dan di garis kemiskinan. Selanjutnya

perempuan pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung

ini mengaku khawatir karena keadaan ekonomi mereka akan

menyulitkan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak

tersebut di masa depan.
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2. Faktor banyak anak adalah faktor kedua yang menjadi alasan

perempuan pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung

untuk melakukan tindakan aborsi. Hal tersebut berdasarkan para

perempuan pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung

tersebut telah menikah dan memiliki banyak anak sehingga takut akan

menambah beban pada keluarga.

3. Faktor sosial adalah faktor ketiga yang menjadi alasan perempuan

pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung melakukan

tindakan aborsi. Faktor sosial pertama yang menjadi pendorong aborsi

di luar nikah adalah karena adanya rasa malu akan kehamilan yang

terjadi akibat resiko pekerjaannya tersebut. Faktor terbentuknya rasa

malu itu adalah adanya pandangan miring dari lingkungan sekitar dan

keluarga besar terkait dengan pekerjaan mereka sebagai perempuan

pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung. Selain itu

faktor sosial lain yang diungkapkan oleh perempuan pemandu lagu di

Golden Dragon KTV Bandar Lampung selin rasa malu adalah karena

kehamilan tersebut dapat mengganggu pekerjaan mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang penulis berikan antara

lain:

1. Pada faktor ekonomi sebaiknya perempuan pemandu lagu di Golden

Dragon KTV Bandar Lampung lebih baik mencari keahlian lain

sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak agar tidak lagi
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bekerja sebagai prostitusi yang rentan dengan kehamilan di luar nikah

dan melakukan tindakan aborsi.

2. Pada faktor banyak anak sebaiknya perempuan pemandu lagu di

Golden Dragon KTV Bandar Lampung lebih mengutamakan perilaku

seks yang aman dengan menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut

terkait dengan untuk mencegah kehamilan yang diinginkan dan

penularan penyakit kelamin.

3. Pada faktor sosial yang terkait dengan rasa malu dan rasa bersalah

telah membunuh janin di luar pernikahan sebaiknya perempuan

pemandu lagu di Golden Dragon KTV Bandar Lampung lebih

mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih mendalami ilmu agama agar

nilai moral, etika dan akhlak bisa lebih terbangun serta harus bisa

bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Selanjutnya harus

diimbanginya oleh pengetahuan hukum dan nilai agama sehingga

aborsi dinggap enteng dan prakteknya seringkali dilakukan secara

sembunyi-sembunyi dan tidak jarang merenggut nyawa sang ibu serta

berbuntut perkara hukum.

4. Sebaiknya para ahli kandungan, bidan dan dokter kembali berpegang

teguh pada etika dan sumpah kedokteran. Sebab aborsi adalah lahan

yang banyak menghasilkan uamg, jika mereka melanggar sumpah

maka akan sangat mudah untuk melegalkan aborsi bagi kehamilan

akibat seks bebas pra-nikah.
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