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MOTTO

‘‘„.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 

maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain)... ( QS. 94: 6-7).

“ Saya tidak akan berjuang untuk hal-hal yang saya tidak sukai, saya tidak 

mungkin menyukai hal-hal yang saya anggap tidak penting, dan saya tidak 

akan menganggap penting hal-hal yang tidak saya yakini kebenarannya9’

(Adolf Hitler)

Hari kemarin adalah kenangan... 

Hari ini adalah perjuangan... 

Dan hari esok adalah harapan...
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Hubungan Kerja antara Pekerja Seks Komersial 
dengan Germo di Lokalisasi Kampung Perempuan (Kape) di Desa Tanah Abang 
Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enimu. Permasalahan yang 
diangkat adalah bagaimana hubungan kerja antara PSK dengan germo di 
lokalisasi Kape dan bagaimana dampak hubungan kerja antara PSK dengan germo 
pada kesejahteraan PSK di Lokalisai Kape. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan unit analisis adalah individu yaitu 
Pekerja Seks Komersial dan Germo yang bertempat tinggal di lokalisasi Kape. 
Penentuan informan dilakukan secara purposive (secara sengaja) dengan kriteria 
bahwa Pekerja Seks Komersial tersebut telah bekerja dalam waktu diatas 3 bulan 
sementara Germo mengasuh Pekerja Seks Komersial selama 2 tahun ke atas. 
Jumlah informan adalah 9 orang terdiri dari PSK dan Germo. Data penelitian 
didapat melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam dan studi 
kepustakaan serta monografi. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu tahap 
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, kemudian metode triangulasi digali 
dari tiga sisi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi data dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan kerja antara PSK dengan germo 
adalah didasarkan dengan perbedaan kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan, 
hubungan kerja ini bersifat mutualistik, keduanya sama-sama mendapatkan 
keuntungan, hubungan kerja antara PSK dengan germo adalah hubungan kerja 
vertikal, PSK yang merupakan bawahan dari Germo dan dituntut selalu patuh dan 
tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku didalam Kape. Germo selaku 
pemimpin memiliki hak untuk memberi perintah dan pengarahan kepada PSK. 
Germo bertindak sebagai patron dan memberikan pekerjaan, perlindungan kepada 
PSK, sedangkan PSK yang bertindak sebagai klien harus mengabdi (hormat dan 
patuh) dan memberikan dukungan ekonomi kepada germo dampak hubungan 
kerja ini pada kesejahteraan PSK, ternyata positif karena PSK dapat membiayai 
hidup keluarganya, bahkan PSK dapat menyimpan uang untuk tabungan dimasa 
yang akan datang.

Kata kunci: Hubungan Kerja, PSK, Germo
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah Pekerja Seks Komersial (seterusnya akan disebut PSK) dinegara 

ini khususnya didaerah-daerah kota metropolitan seperti kota Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Medan, Palembang dan lain sebagainya sudah tidak bisa dielakkan dan 

sudah menjadi “lahan yang subur” bagi sebagian orang. PSK di Negara ini dalam

melakoni pekerjaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari hiburan semata

melainkan untuk sebuah tuntutan hidup dan kebutuhan fisiologis serta kebutuhan

ekonomi. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus dalam bisnis prostitusi, dan

hampir semua tempat-tempat hiburan malam sangat identik dengan hal-hal yang

berbau seks, narkoba serta mabuk-mabukan yang termasuk ke dalam kategori

perbuatan kriminalitas dan bertentangan dengan hukum Negara.

Persoalan kriminalisasi dan diskriminalisasi PSK juga telah menjadi satu

masalah kontroversial yang menyedot perhatian banyak penulis feminis.

(Carpenter, 1994 dan Jolin 1994, dalam Hilda 2005:13). Mereka juga memandang

PSK sebagai tindakan pelacuran dan tindakan tersebut termasuk ke dalam

tindakan kriminal dan percaya bahwa pelacuran adalah bentuk perbudakan

perempuan, karena itulah pelacuran dilarang dan ilegal. Sebaiknya mereka yang

memandang pelacuran bukan tindak kriminal berpendapat bahwa perempuan 

menjadi pelacur karena pilihannya.

PSK adalah wanita yang menjual dirinya pada laki-laki dengan menerima 

bayaran atas pelayanan yang ia berikan. Pekerja wanita dapat didefinisikan
1



sebagai wanita yang bekeija dengan seorang majikan atau lembaga yang diatur 

oleh peraturan yang berlaku dan dia memperoleh upah sebagai imbalan atas apa 

yang telah dilakukannya. Dengan demikian wanita PSK juga termasuk kedalam 

definisi ini, karena definisi dari Wanita Pekerja Seks Komersial adalah wanita

yang pekeijaannya menerima, melayani, menjamu, dan menghibur tamu (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, dalam Hilda, 2005:18).

PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan

tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa

mereka tersebut (Koentjoro, 2004:26). Di beberapa Negara istilah prostitusi

dianggap mengandung pengertian yang negatif, karena pelakunya dianggap tidak

bermoral, melakukan suatu pekeijaan yang bertentangan dengan nilai-nilai

kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan semacam ini

mengakibatkan para PSK mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang

kotor, hina, dan tidak bermartabat. Padahal orang-orang yang mempekerjakan

mereka mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan tersebut. Jika dilihat dari

pandangan yang lebih luas kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang

dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si

perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan

berupa uang, tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan 

banyak pihak. Jaringan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang 

kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara.

Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai istilah yang dipergunakan untuk 

menunjuk pengertian PSK seperti: Prostitusi, Pelacur, Wanita Nakal, Wanita Tuna
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Susila, Wanita Penghibur, Wanita Malam, Kupu-kupu Malam, juga dalam bahasa

daerah dikenal dengan sebutan seperti: Moler, Lonte, Bolon, Sundal, Cabok, dan

masih banyak lagi nama-nama lain untuk panggilan wanita PSK yang dikenal

dalam masyarakat. Namun kesepakatan umum adalah “Prostitusi atau

Prostitution” dan pelacuran atau PSK. Kata Prostitusi berasal dari kata latin yaitu

Pro-stituere atau Pro-staturee yang berarti membiarkan diri berbuat zina,

melakukan persundalan, percabulan dan pengendakan (Kartini kartono

: 1981:177).

Menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi

menjadi tiga yaitu (Kartono, 2003:216):

1. Segregasi atau lokalisasi yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk 
lainnya, kompleks ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak-petak 
daerah tertutup.

2. Rumah-rumah panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour).
3. Dibalik front-organisasi atau dibalik bisnis-bisnisterhormat (apotik, salon 

kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan piajt, anak wayang, sirkus 
dan lain-lain).

Lokalisasi itu pada umumnya terdiri dari rumah-rumah kecil yang dihiasi 

lampuh merah, yang dikelola oleh Germo. Biasanya diluar negeri Germo 

mendapat sebutan “madam”, sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil 

dengan sebutan “mama” atau “mamy”. Ditempat tersebut biasanya disediakan 

segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat berhias. Juga 

tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. 

Penerapan disiplin cenderung sangat ketat, misalnya tidak boleh mencuri uang 

seorang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh 

mengadakan janji diluar, dilarang memonopoli seorang langganan dan lain
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sebagainya. Para PSK tersebut diwajibkan membayar pajak rumah, pajak obat- 

obatan sekaligus uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin

identitasnya.

Menurut Kartono, (2003 :216) tujuan dari lokalisasi adalah:

Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan 
adolesens dari pengaruh-pengaruh immoril dari praktek prostitusi tersebut. 
Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap 
wanita-wanita baik.
Memudahkan pengawasan para PSK, terutama mengenai kesehatan dan 
keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit 
kelamin.
Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para PSK yang pada 
umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah.
Memudahkan bimbingan mental bagi para PSK dalam usaha rehabilitasi dan 
resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan keterampilan dan latihan- 
latihan kerja sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa. 
Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman. Agar bisa 
tabah dalam penderitaan.
Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para PSK yang benar-benar 
bertanggung jawab dan mampu membawanya kejalan benar, selanjutnya ada 
dari mereka itu yang diikutsertakan dalam usaha transmigrasi, setelah 
mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha 
ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas 
kesempatan kerja di daerah baru.

1.

2.

3.

4.

5.

Lokalisasi prostitusi para PSK biasanya sangat kompetitif, khususnya

dalam bentuk persaingan memperebutkan langganan. Nama-nama PSK pada

umumnya sudah diganti, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian identitasnya,

juga agar mereka tidak dikenal oleh handai tolan lama. Menurut Kartini Kartono

solidaritas di kalangan PSK dan Germo itu sendiri sangat kecil, terkecuali pada

saat-saat menghadapi bahaya, dan sewaktu diadakan penangkapan oleh pihak

berwajib. (Kartono, 2003:217)
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PSK tidak bekerja dan bertindak sendiri-sendiri melainkan mendapatkan

bantuan secara langsung dari Germo yang berperan sebagai pengasuh dan

pengarah bagi PSK untuk mendapatkan pelanggan. Mereka tinggal disuatu tempat 

secara bersama-sama, maksudnya germo dengan PSK hidup didalam satu rumah

yang sekaligus dijadikan tempat praktek prostitusi. Ini artinya secara tidak

langsung mereka telah melakukan hubungan kerja dengan mengesampingkan 

nilai-nilai moral, padahal pekerjaan mereka memerlukan pencurahan waktu, dana,

dan tenaga yang besar. Selain dari itu pekerjaan ini memiliki resiko yang cukup

besar baik terhadap diri PSK maupun Germo itu sendiri. Misalnya bagi PSK itu

sendiri bisa terkena penyakit kelamin seperti HIV/AIDS bahkan ditangkap polisi.

Germo merupakan penyalur PSK kepada pelanggan yang sekaligus

bertindak sebagai penjaga PSK dari tindak kriminal pelanggan yang datang. PSK

mendapatkan fasilitas penuh dari Germo baik berupa moril maupun materil.

Hubungan keija yang terjalin antara PSK dengan Germo merupakan suatu

hubungan yang terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Germo dapat pula

berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang 

berbuat kurang ajar. Akan tetapi tidak selamanya peran tersebut dapat dilakoni 

oleh germo karena tidak sedikit PSK menjadi korban tindak kekerasan germo 

yang menjadikan mereka sebagai ladang bisnis yang menjanjikan disuatu 

lokalisasi yang tersembunyi.

Lokalisasi prostitusi dituntut untuk jauh dari pemukiman penduduk 

sekitar, karena ditakutkan akan mengganggu aktivitas kerja warga dan PSK itu
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sendiri. Akan tetapi lain halnya dengan lokalisasi prostitusi di Desa Tanah Abang 

Jaya justru hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Biasanya masyarakat 

sekitar lokalisasi Prostitusi tersebut menyebut lokalisasi itu dengan sebutan Kape

yaitu Kampung Perempuan (selanjutnya akan ditulis Kape). Dengan alasan 

bahwa didalam lokalisasi prostitusi tersebut terdapat puluhan perempuan dengan

tipe dan karakter masing-masing yang dijaga oleh seorang Germo perempuan 

maupun Germo laki-laki. Tahun 2013 jumlah PSK mencapai 23 orang dengan 

tingkatan usia dibawa 30 tahun diantaranya 2 orang berusia 18 tahun, 6 orang

berusia 20 tahun, 4 orang berusia 22 tahun, 5 orang berusia 23 tahun, 4 orang

berusia 25 tahun, dan 2 orang berusia 26 tahun.

Ciri-ciri Kape itu sendiri tidak beda dengan ciri-ciri lokalisasi prostitusi

lainnya, yaitu: rumah kecil yang dihiasi lampu berwarna-warni, berdinding papan

dan berpagar bambu. Didalam Kape itu sendiri terdapat sofa, tempat tidur, dan

berbagai macam jenis minuman keras yang disusun di dinding-dinding rumah

serta satu buah Televisi berukuran besar lengkap dengan VCD beserta speaker

yang akan diputar setiap malam.

Masyarakat sekitar lokalisasi Kape tersebut tidak merasa risih ataupun

terganggu dengan kerasnya suara musik yang diputar hampir setiap malam dari 

dalam lokalisasi Kape. Sejauh ini masyarakat sekitar tidak merasa terganggu 

dengan keberadaan lokalisasi Kape dan masyarakatpun tidak akan merasa 

keberatan dengan keberadaan lokalisasi Kape tersebut. Apalagi yang menjadi 

Germo di Lokalisasi Kape tersebut merupakan warga asli dari Desa Tanah Abang
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Jaya yang memiliki status sosial kelas atas. Selain dari itu PSK yang dipekeijakan 

di Lokalisasi Kape tersebut tidak pernah keluar dari dalam Kape baik siang hari 

maupun malam hari. Jadi tidak ada alasan yang tepat bagi masyarakat sekitar 

untuk mengusir penghuni Kape tersebut.

Kedudukan yang tidak sama dalam pekerjaan antara Germo dengan PSK

•di Lokalisasi Kape diatur sehingga ada sub-ordinasi artinya dimana PSK

kedudukannya dibawah (yang diperintah) dan Germo berkedudukan diatas (yang

memerintah). Perjanjian kerja dilakukan secara lisan yang mereka sepakati

bentuknya dengan sistem sewa, pajak dan bagi hasil. PSK harus menjaga

hubungan kerja yang baik dengan Germo, karena dari hubungan kerja yang

berlangsung dengan baik dan harmonis akan menimbulkan hubungan sosial lain

dan juga akan menimbulkan norma resiprositas yaitu balas budi. Apabila PSK

bisa menuruti apapun yang diperintahkan oleh Germo, maka PSK itupun akan

mendapatkan keuntungan yang lebih dari PSK-PSK yang lain di Lokalisasi

tersebut. Germo akan membantu PSK dalam bentuk balas budi atas apa yang

pernah dilakukan oleh PSK di Lokalisasi, misalnya PSK akan dijadikan anak

bawang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan kerja antara PSK dengan

Germo ini mempunyai tuntutan yang menarik untuk diteliti. Hubungan kerja yang 

terbentuk tentu memiliki dampak pada hubungan keija diantara mereka terhadap

peningkatan kesejahteraan PSK itu sendiri.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan melihat dan 

mendengar kabar bahwa Kape di lokalisasi Desa Tanah Abang Jaya ini semakin 

hari semakin ramai pengunjung serta menjadi pilihan alternatif para penyalur PSK
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untuk menempatkan PSK-PSK dari Kape lain ke Kape tersebut. Peneliti juga 

mendengar bahwa PSK-PSK dilokalisasi Kape tersebut diperlakukan sangat baik 

oleh Germo, hal ini terbukti dari perawatan dan cek kesehatan yang rutin 

dilakukan Germo dengan cara memanggil ahli kesehatan setempat. Selain dari itu 

makan, minum dan pakaian PSK sangat diperhatikan kebersihannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini sangat menarik untuk 

diteliti karena menurut peneliti merupakan fenomena yang unik. Karena pada

dasarnya PSK-PSK sering diperlakukan tidak adil oleh Germo mengingat bahwa

PSK merupakan manusia hina dimata masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang

menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hubungan kerja antara PSK dengan Germo di Lokalisasi Kampung

Perempuan (Kape) di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang

Kabupaten Muara Enim ?

2. Bagaimana dampak hubungan keija antara PSK dengan Germo pada

kesejahteraan PSK di Lokalisasi Kampung Perempuan (Kape) di Desa Tanah

Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim ?
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1.3.Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tentang hubungan kerja antara PSK dengan Germo di Lokalisasi 

Kampung Perempuan (Kape) di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah 

Abang Kabupaten Muara Enim.

2. Mengetahui dampak hubungan kerja antara PSK dengan Germo pada 

kesejahteraan PSK di Lokalisasi Kampung Perempuan (Kape) di Desa Tanah 

Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.

1.4.Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis adalah:

(1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi

pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya Sosiologi Gender, Sosiologi

Ekonomi dan sosiologi Keluarga.

(2) Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan data, khususnya data

mengenai Hubungan Kerja antara PSK dengan Germo pada

Kesejahteraan PSK.
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b. Manfaat secara praktis adalah:

(1) Dapat dipahaminya hubungan kerja antara PSK dengan Germo serta 

Dampak yang ditimbulkan dari hubungan keija tersebut pada

kesejahteraan PSK.

(2) Data dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pihak-pihak terkait seperti Pemda, pihak Kepolisian, LSM, ataupun 

pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah PSK yang ada sehingga 

dapat mencarikan solusi bagi perubahan profesi para pekeija seks

komersial kearah yang lebih baik.

1.5. Tinjauan Pustaka

Profesi PSK tidak dapat dilakukan dengan terang-terangan, karena dalam

lingkungan tidak mendapatkan pengakuan yang layak, baik masyarakat umum

maupun keluarga. PSK termasuk kelompok kerja diluar rumah, terjun menekuni

profesinya karena faktor ekonomi, tekanan lingkungan dan faktor kejiwaan

lainnya. Kartini Kartono menerangkan bahwa terjadinya PSK karena adanya nafsu

seks abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, keroyalan seks, kompensasi

terhadap perasaan-perasaan inferior, “broken home”, traumatis dan shock mental

serta kebutuhan seks yang tidak terpenuhi oleh suami. Selain faktor-faktor

tersebut ada satu faktor yang juga dapat menyebabkan munculnya pekerja seks

komersial yaitu faktor lingkungan. Menurut Robert Fulmer (dalam Hilda, 2005) 

faktor lingkungan turut berperan secara jelas disebutkan: “Perilaku seseorang
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adalah akibat dan perilaku orang lain atau akibat dari berbagai peristiwa yang

terjadi didalam masyarakat lingkungannya”.

PSK disatu sisi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang

harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan

perbaikannya. (Kartono, 2003:177). PSK merupakan tindak pelacuran yang

senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut

berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

1.5.1. Penelitian Mengenai Hubungan Kerja

Hal yang dianggap penting dalam penelitian ini yaitu mengenai hubungan

kerja. Orang tidak hidup sendirian, selalu ada dalam kelompok, dan merupakan

bagian dari kelompok. Kelompok merupakan cara orang hidup, cara orang

bekerja, cara orang melakukan kegiatan (activity) (Homans, dalam minar 1969:

12-13). Kegiatan adalah rangkaian tindakan sendiri-sendiri dan atau bersama

orang lain dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok

menurut Merton menunjuk pada sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain

dengan suatu cara yang sudah berpola, dan merasa bahwa mereka termasuk dalam

kelompok itu dianggap oleh orang lain sebagai anggota kelompok (Merto 1968). 

Kalau tekanan Homans ada pada kegiatan dan kerja, tekanan Merton ada pada 

interaksi sosial dan perasaan termasuk pada kelompok baik menurut mereka 

sendiri maupun menurut orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok itu.

11



Penelitian mengenai hubungan keija dilakukan oleh Yusuf (2004) 

mengenai Pola Hubungan Kerja Usaha Kerajinan Atap Daun di Kelurahan Karya 

Jaya Kecamatan Kertapati Palembang. Penelitianini menggunakan pendekatan 

semi kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pola hubungan 

keija usaha kerajinan atap daun. Untuk memperkuat data kualitatif, teknik 

pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan 

secara langsung guna menggali informasi yang akurat. Dalam penentuan informan

digunakan sampel bertujuan (purposive sampling) yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi sesuai permasalahan penelitian. Adapun hasil

penelitiannya terdapat tiga pola hubungan kerja dalam usaha pembuatan atap

daun di Kelurahan Karya Jaya yaitu kekeluargaan, historis dan pertemanan serta

norma aktual yang mengintegrasi tersebut melandasi rasa saling tolong menolong,

saling percaya, rasa kekeluargaan menunjukan bahwa individu merupakan

makhluk yang kreatif dalam membentuk dunia sosialnya. Dalam hal tersebut

terdapat dua makna yang dapat dipahami bersama aktor yaitu tindakan sosial yang

maknanya dapat dipahami bersama antar aktor dan makna terdalam (tersembunyi)

yang hanya di pahami oleh aktor masing-masing. Di samping itu dalam penelitian

ini menggambarkan bahwa berdasarkan subjektivitas individu, usaha kerajinan 

atap daun yang dilakukan oleh warga Kelurahan karya Jaya merupakan usaha 

yang bersifat ekonomi subsistem dan aktor adalah warga yang marginal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Andi Barliansyah (2007) dengan judul 

Pola Hubungan Keija Dalam Industri Buis beton di Jl. R. Sukamto Palembang 

(Studi Kasus Depot Sarana Sejahtera dan Depot Usaha Bersama). Penelitian

12



kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menguraikan faktor-faktor 

serta karakteristik dari suatu keadaan yang didapat dari informan yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pertama pengusaha industri buis beton (pemilik depot sarana sejahtera dan 

usaha bersama), kedua pekerja yang digunakan untuk mendapatkan data pola 

hubungan kerja dalam industri buis beton. Penelitian ini menyebutkan bahwa pola 

hubungan kerja pada Depot Sarana sejahtera dan Depot Usaha Bersama terbentuk

oleh interaksi yang berulang antara pemilik dan pekerja yang membentuk suatu

hubungan kerja yang berpola. Pada Depot Sarana Sejahtera, pekerja utama dan

pekerja borongan mendapatkan kemudahan yang berbeda namun dalam aktivitas

kerja tetap sama, baik pekerja yang memiliki ikatan kekerabatan maupun yang

tidak. Strategi untuk mengikat pekerja yaitu pada pekerja utama yang diberikan

kemudahan berupa upah lebih, bonus lembur dan pemberian uang pinjaman untuk

pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Keuntungan dari pola hubungan

keija ini kedua belah pihak yaitu pemilik dan pekerja dimana pemilik

mendapatkan kemudahan dalam memdapatkan tenaga kerja dan dari sisi pekerja

mendapatkan uang atau upah tambahan beserta bonus dan kemudahan lainnya.

Pada Depot Usaha Bersama, pekerja utama yang memiliki hubungan dalam proses 

produksi sama dengan pekerja utama tanpa ikatan kekerabatan, sedangkan dalam 

suatu proyek, pekerja utama dan pekerja borongan memiliki status dan peranan 

yang sama. Pola hubungan kerja dalam industri buis beton ini lebih mengarah 

kepada tindakan sosial aktor-aktor dalam berinteraksi dengan memfokuskan pada 

pemahaman aktor dalam bertindak yang pada dasarnya memiliki unsur dasar
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berupa kesadaran aktor dalam bentuk definisi tindakan sosial, yang secara tidak 

disadari telah membangun dunia sosial mereka.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnita Dewi (2007) dengan judul 

Pola Hubungan Kerja Petani Pemilik dan Petani Penyakap Tanah Pertanian (Studi 

pada Petani Padi Sawah Irigasi di Desa Belambangan Kecamatan Buay Runjung 

kabupaten OKU Selatan). Penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

ini menyebutkan bahwa hubungan kerja yang terjadi pada petani pemilik dan 

petani penyakap adalah berdasarkan tolong-menolong, kekeluargaan, kepercayaan 

dan kejujuran diantara kedua belah pihak. Kesepakatan keija dari kedua belah 

pihak ini yaitu berupa bagi hasil. Pola hubungan kerja yang terbentuk yaitu pola 

hubungan kerja berdasarkan hubungan kekerabatan, pola hubungan keija

berdasarkan ketetanggan, dan pola hubungan kerja berdasarkan ikatan historis.

Hubungan sosial yang terjalin dari hubungan keija ini adalah terjalinnya

hubungan kekerabatan yang lebih erat pada petani pemilik dan petani penyakap.

1.6. Kerangka pemikiran

1.6.1. Interaksi Sosial

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia tidak terlepas dari 

keberadaan individu lainnya, dalam proses memenuhi kebutuhan hidup, individu 

maupun kelompok harus melakukan kontak dan komunikasi dengan individuatau 

kelompok lain sehingga akan terjadi proses sosial. Bentuk umum dari proses 

sosial adalah interaksi sosial, oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama 

teijadinnya aktivitas-aktivitas sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1990:67)
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interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut 

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun 

antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Proses interaksi sosial dari Bales (dalam Alvin A Golberg 1985:60) adalah 

sistem keseimbangan semua unsur-unsur dalam keadaan seimbang. Interaksi 

sosial adalah gambaran tentang proses sosial yang berhubungan, saling pengaruh 

mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan antara individu dalam masyarakat.

Unsur pokok dalam interaksi sosial (Muhammad Anwar 1999:24), yaitu

sebagai berikut:

a. Terjadinya kontak sosial, yaitu berlangsungnya suatu peristiwa 
berhubungan antar individu atau antar kelompok.

b. Terjadinya komunikasi, yaitu hubungan timbal balik antar individu alau 
antar kelompok.

c. Saling pengaruh mempengaruhi antar dua orang atau dua kelompok yang 
sedang berhubungan.

d. Adanya faktor pikiran dan tindakan yang mempengaruhi dua pihak yang 
berkomunikasi itu.

Secara konkrit dan rinci tujuan interaksi sosial adalah sebagai berikut*.

a. Terciptanya hubungan yang harmonis antar individu atau antar 
kelompok dalam kehidupan masyarakat.

b. Tercapainya kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu 
sebagai warga masyarakat.

c. Sebagai sarana dalam mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat.

d. Sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup 
warga masyarakat.

Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis dan 

macam barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sejak 

lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala
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sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan pengorbanan

untuk mendapatkannya.

Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas

1. Kebutuhan Primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-

benar amat sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. 

Contohnya adalah seperti sembilan bahan makanan pokok atau 

sembako, rumah tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya.

2. Kebutuhan Sekunder. Kebutuhan sekunder adalah merupakan jenis

kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah

terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang

kebutuhan primer. Misalnya seperti makanan yang bergizi, pendidikan

yang baik, pakaian yang baik, perumahan yang baik, dan sebagainya

yang belum masuk dalam kategori mewah.

1.6.2. Konsep Hubungan Kerja

Secara substansi, dimensi ekonomi dalam produksi merupakan aktivitas

yang dilakukan individu atau masyarakat sebagai wujud eksistensi. Bekerja dan

pekerjaan merupakan akar dari terbentuknya masyarakat. Didalam produksi.

manusia tidak hanya bertindak terhadap alam tetapi terhadap insan lain. Manusia

berproduksi hanya dengan cara bekerja sama dalam suatu cara tertentu dan saling

tukar kegiatannya. Adanya saling ketergantungan (Dependensitas) antar manusia

khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia menjalin hubungan 

sosial antar individu maupun kelompok. Proses sosial yang terjadi antar manusia
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merupakan faktor terbentuknya hubungan kerjasama yang dibutuhkan manusia

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tamotsu Shibutani (dalam Soeijono soekanto, 1990:65) menyatakan bahwa 

sosiologi mempelajari transaksi-transaksi sosial yang mencakup usaha-usaha 

bekerjasama antar pihak, karena semua kegiatan manusia didasarkan pada gotong 

royong. Modal sosial sebagai institusi informal memiliki peranan yang besar

dalam masyarakat berupa pengetahuan bersama, pemahaman bersama, pranata

bersama, dan pola-pola interaksi yang disandang setiap individu dalam aktivitas

sehari-hari. Modal sosial merupakan ciri-ciri organisasi sosial seperti

kepercayaan, norma dan jaringan yang tidak dapat efisiensi, mempermudah

koordinasi aksi-aksi individu, akan tetapi juga membantu individu dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan yang

kemudian tercipta keijasama yang efektip.

Salah satu bentuk hubungan sosial adalah hubungan kerjasama. Hubungan

kerjasama dalam aktivitas produksi bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang

khusus atau memiliki pola tertentu. Pola hubungan kerja tersebut dapat berbentuk

hubungan kekerabatan, hubungan patron klien, hubungan subkontrak, hubungan

pertemanan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian Sumintarsih (1997:35), dalam hubungan kerjasama

subkontrak, kepercayaan sebagai modal sosial kapital yang memiliki peran besar 

dalam usaha pembuatan agel (kerajinan tangan). Hubungan kerja antara atasan 

atau pengelola dan eksportir secara horizontal adalah mitra kerja, secara vertikal 

hubungan ini menjadi hubungan bawahan dan atasan yang eksploitatif. Dalam
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struktur produksi, atasan atau pengelola berupaya mengikat pekeija dengan cara

rekruitmen pekerja diutamakan yang mempunyai ikatan historis, yaitu asal usul 

seseorang memperoleh pekerjaan tersebut. Sehingga semua pekeija mempunyai

hubungan yang bersifat pribadi dengan atasan atau pengelola yang terbina dan

berproses melalui hubungan ketetanggan, pertemanan dan kekerabatan.

Hubungan keija dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara

bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka didalam organisasi

maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas

dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Bagian-

bagian dengan tingkatan-tingkatan yang ada dalam suatu organisasi merupakan

suatu struktur. Untuk memperjelas hubungan antara bagian atau individu yang

satu dengan bagian atau individu yang lain dalam organisasi, struktur ini biasanya

digambarkan dalam bentuk bagan yang kemudian lebih dikenal dengan bagan

struktur organisasi. Bagan struktur organisasi inilah yang menggambarkan suatu

organisasi formal. Dalam organisasi formal yang tergambar dalam bagan struktur

organisasi tampak ada garis-garis hubungan kerja formal antara bagian-bagian

yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

Disamping hubungan kerja yang formal, terdapat juga hubungan kerja 

informal yang tidak berdasarkan atau tidak memperhatikan garis-garis formal 

seperti tergambar pada bagan struktur. Tanpa adanya hubungan kerja yang 

dilaksanakan dengan baik antar berbagai pihak didalam organisasi maka proses 

administrasi dari organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baikdan
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efektifitas serta efisiensi organisasi akan terganggu (Hayati, 2005:56). Terdapat

tiga unsur dalam hubungan kerja yakni:

1. Kerja, didalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu.

2. Upah, setiap hubungan keija akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban 

yang berimbang antara kedua belah pihak. Dalam hubungan keija upah 

merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan keija. 

Dalam hal ini pimpinan atau atasan berkewajiban untuk membayar upah 

pekerja atau bawahan atau atasan berkewajiban untuk membayar upah pekeija 

atau bawahan berhak menerima upah dari pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Perintah, dalam hubungan kerja harus ada perintah yang artinya salah satu

pihak berhak untuk memberikan perintah dan pihak lain berkewajiban untuk

melaksanakan perintah tersebut (Siagian, 1990:134).

1.6.3. PSK dan Germo di Lokalisasi Kape

Kaum perempuan sebagai penjajah seks komersial selalu menjadi objek

dan tudingan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktek prostitusi

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003). Prostitusi muncul karena ada

definisi sosial di masyarakat bahwa wanita adalah sebagai objek seks (Agus,

2002). PSK pada umumnya adalah seorang wanita. Wanita adalah mahluk bio-

psiko-sosial-kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyaikebutuhan

dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Wanita/ibu 

adalah penerus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanitasehat 

jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Wanita/ibu adalah pendidik 

pertama dan utama dalam keluarga (Ikatan Bidan Indonesia, 2006).
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Secara harfiah, arti kata PSK adalah “wanita yang tidak mempunyai

susila” karena keroyalan seksnya, dalam bentuk penyerahan diri pada laki-laki

untuk pemuasan seksual (Kartono, 1983:199). Peraturan pemerintah daerah DKI 

Jakarta mengartikan PSK adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan

hubungan kelamin diluar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak

(Kartono :1981:183). Hilda (2005:18) PSK adalah wanita yang menjual dirinya

pada laki-laki dengan menerima bayaran atas pelayanan yang ia berikan.

Menurut Kartono bahwa faktor penyebab PSK terjun ke dalam dunia

prostitusi umumnya karena keterpaksaan. Faktor-faktor tersebut dapat

diidentifikasikan sebagai berikut: perkawinan yang gagal, ekonomi lemah, frustasi

dan kendala-kendala psikis lainnya. Problema sosial ini menimbulkan beberapa

tanggung jawab ekonomis untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup keluarga.

tanggung jawab lainnya seperti: membiayai orang tua, suami pengangguran dan

pemeras serta tanggung jawab membesarkan dan membiayai anak-anak, serta

biaya untuk mereka sendiri. (Kartono 2003:209).

Pekeijaan PSK termasuk kedalam perbuatan prostitusi karena memiliki

unsur-unsur dalam kegiatan prostitusi yaitu (Soedjono, 1970 :66):

1. Adanya hubungan seksual antara wanita dan pria diluar perkawinan yang sah
2. Tujuannya untuk memperoleh imbalan berupa materi.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang wanita bekerja sebagai PSK 

antara lain (Kartono : 208-211) adalah:

a. Untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup
b. Tekanan ekonomi
c. Kepuasan seks
d. Ingin hidup bermewah-mewah
e. Adanya perasaan untuk melebihi orang lain

20



f. Adanya ingin tahu terhadap seks
g. Karena pengaruh lingkungan immoral
h. Karena ditipu kaum laki-laki atau calo
i. Untuk mempertahankan pekerjaannya
j. Adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri wanita untuk mendapatkan 

status sosial yang tinggi
k. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan atau skill, tidak 

memerlukan intelegensi tinggi dan mudah dikerjakan.
l. Karena ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terlebih 

dahulu terjun dalam dunia pelacuran.

Menurut Hilda (2005:70) alasan wanita yang pernah menikah atau cerai

memilih bekerja sebagai PSK umumnya akibat dari pernikahan dalam usia muda, 

yang bercerai karena alasan psikologis, seperti dihianati oleh suami (suami

menikah lagi, main serong dengan perempuan lain) dan alasan ekonomi, seperti

suami tidak memberikan nafkah yang layak atau suami pengangguran. Dan

alasan wanita yang belum menikah tetapi bekerja sebagai PSK disebabkan karena

ditipu oleh para calo atau Germo yang berjanji untuk mencarikan pekerjaan buat

mereka, dan akibat dari hubungan bebas dengan pacar. Wanita yang sedang dalam

ikatan pernikahan namun mereka bekerja sebagai PSK, karena memang pekerjaan

tersebut mendapatkan persetujuan dari suami mereka. Memang terdapat banyak

alasan yang membuat wanita bekerja sebagai PSK. Terlepas dari semua alasan

tersebut, maka alasan-alasan yang mereka kemukakan sebagian besar diakibatkan

karena faktor ekonomi (untuk mencari uang).

Berdasarkan modus operasinya, PSK di kelompokkan menjadi dua jenis,

yaitu (Subadara, 2007).

1. Terorganisasi yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, 
pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka 
tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di lokalisasi, panti 
pijat, salon kecantikan.
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2. Tidak terorganisasi yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak 
terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, klub malam, 
diskotik, dan lain sebagainya.

Germo merupakan penyalur PSK kepada pelanggan yang sekaligus 

bertindak sebagai penjaga PSK dari tindak kriminal pelanggan yang datang. PSK 

mendapatkan fasilitas penuh dari Germo baik berupa moril maupun materil. 

Hubungan kerja yang terjalin antara PSK dengan Germo merupakan suatu 

hubungan yang terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Germo dapat pula 

berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang 

berbuat kurang ajar. Akan tetapi tidak selamanya peran tersebut dapat dilakoni 

oleh germo karena tidak sedikit PSK menjadi korban tindak kekerasan germo 

yang menjadikan mereka sebagai ladang bisnis yang menjanjikan disuatu 

lokalisasi yang tersembunyi.

PSK yang pergerakannya sudah terorganisasi biasanya tinggal di suatu 

lokalisasi yang terisolir dari kompleks penduduk lainnya. Lokalisasi pada 

umumnya terdiri dari rumah-rumah kecil yang dihiasi lampu merah, didalamnya 

biasanya disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, sofa, pakaian dan alat hias

yang dikelola oleh Germo. Germo merupakan penyalur PSK kepada pelanggan

yang sekaligus bertindak sebagai penjaga PSK dari tindak kriminal pelanggan

yang datang. Kape merupakan tempat dimana terdapat PSK-PSK yang di pelihara

oleh Germo untuk menjajahkan dirinya kepada laki-laki dengan memberikan

layanan kepuasan seksual yang merupakan salah satu bentuk aktivitas kegiatan

manusia sebagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perilaku ekonomi melekat konsep
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kepercayaan (trust). Perspektif kepercayaan menyatakan bahwa kepercayaan 

merupakan institusi sosial yang berakar dari hasil evolusi kekuatan-kekuatan 

politik, sosial, sejarah dan hukum. Penyalah gunaan kepercayaan harus dihindari, 

karena aransemen institusional telah membuatnya menjadi suatu taruhan yang

sangat berharga untuk terlibat didalamnya. Sebaliknya pendekatan aktor 

memandang bahwa kepercayaan merupakan moralitas umum dalam prilaku 

ekonomi. Oleh karena itu semua perilaku aktor secara otomatis patuh terhadap

nilai-nilai kepercayaan.

1.6.4. Konsep Patron-klien

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa spanyol yang secara

etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan

pengaruh.Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang

disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua

kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status,

kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan

yang lebih rendah (inferior) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi atau

superior (Burke,2001:106).

Eisentstadt (Mappawata, 1986 dalam Dewi, 2007:19) mengemukakan ciri- 

ciri khusus hubungan patron-klien yang membedakannya dari hubungan- 

hubungan sosial lainnya, yaitu:
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1. hubungan patron-klien biasanya bersifat kabur.
2. interaksi dimana hubungan ini terjadi didasarkan atau dicirikan oleh adanya 

pertukaran simultan dari tiap sumber daya yang berbeda terutama instrumental 
dan ekonomi. Sebagaimana poliadik (dukungan, kesetiaan, hak suara dan 
perlindungan).

3. pertukaran sumber daya biasanya diatur dalam beberapa jenis transaksi paket, 
dimana tidak satupun sumber daya ini yang dapat dipertukarkan secara 
terpisah tetapi hanya dalam kombinasi yang termasuk dalam setiap tipe.

4. secara ideal, suatu elemen kuat dari adanya hubungan tanpa syarat dan 
kepercayaan jangka panjang dibangun dalam hubungan ini.

5. hubungan yang terjadi adalah sangat ambivalen dimana unsur ini sangat kuat 
pada hubungan yang bersifat primer dan sangat lemah pada hubungan yang 
bersifat mesin politik.

6. pembentukan hubungan yang antara patron-klien tidak sepenuhnya legal 
bahkan lebih banyak bersifat informal meskipun sangat kuat dalam hal 
pengertian.

7. meskipun ikatan mereka seolah berjangka panjang namun hubungan patron- 
klien ini termasuk hubungan sukarela dan sewaktu-waktu dapat di putuskan 
secara sukarela pula.

8. hubungan ini dilakukan oleh individu atau jaringan individu dalam cara 
vertikal.

9. adanya ketidaksamaan dalam hubungan ini. Ketidaksamaan jelas merupakan 
elemen penting bagi monopoli patron tetapi dalam keadaan tertentu 
ketidaksamaan ini sangat penting bagi klien.

Eisentstadt menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat terjadinya hubungan

patron klien, (dalam Mappawata, 1986: 11-12) yaitu:

1. Penguasaan sumber daya yang tidak seimbang

Sehubungan dengan ketidaksamaan penguasaan sumber daya baik berupa 

kekayaan ataupun kedudukan sehingga menimbulkan ketergantunagan pihak klien 

kepada patron. Barang dan jasa yang dipertukarkan itu bisa saja sama namun 

mempunyai nilai yang berbeda menurut masing-masing pihak yang terlibat dalam 

proses pertukaran tersebut. Hal ini sangat menentukan karena nilai barang dan 

jasa sangat ditentukan oleh para pelaku pertukaran. Semakin dibutuhkan suatu
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barang dan jasa maka akan semakin tinggi pula nilai barang dan jasa tersebut bagi

pihak yang membutuhkannya.

Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa akibat

terdapat pihak yang berstatus sebagai superior disatu sisi dan pihak yang berstatus 

sebagai inferior disisi lain yang berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk

tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat asimetris.

Bagi klien, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan

pelegitimasinya kepada patron dan hasil atau jasa yang diterimanya, makin besar

nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus dikembalikan,

maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan patron-klien itu menjadi sah

dan legal (Scott, 1981:100)

2. Hubungan yang bersifat khusus, pribadi mengandung kemesraan

Hubungan yang bersifat pribadi yang mengandung kemesraan. Hubungan

semacam ini hanya mungkin dilakukan dengan cara tatap muka. Hubungan

langsung dan intensif antara patron dan kliennya mengandung unsur perasaan

yang akan menimbulkan rasa saling percaya dan akrab. Hal ini akan melicinkan

jalan bagi pertukaran-pertukaran selanjutnya, bahkan akan memperluas jangkauan 

hubungan, hubungan semacam ini tidak saja terjadi pada bidang ekonomi atau 

politik, tetapi juga tolong-menolong dalam aspek-aspek kehidupan lainnya seperti 

kehidupan keluarga, keagamaan dan lain sebagainya.

3. Berdasarkan asas saling menguntungkan
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Tujuan ulama patron-klien melakukan pertukaran ialah untuk 

mendapatkan keuntungan baik berupa barang maupun jasa atau sumber daya yang 

tidak dapat diperoleh melalui pertukaran (Mappawata, dalam Mustaqimah, 2009:

35-36).

Adapun tujuan dasar dari hubungan patron- klien bagi klien yang 

sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan 

keamanan. Apabila pertukaran yang menjadi dasar pola hubungan patron-klien ini

melemah karena patron tidak lagi memberikan perlindungan maka klien akan

mempertimbangkan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada tuntutan dari

pihak klien terhadap patronnya, untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan

dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan seperti ini sifatnya akan

langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaiannya dan

manfaatnya.

Dalam melakukan suatu hubungan orang memasuki atau meneruskan pola

interaksi dengan orang lain, karena menganggap interaksi ini menguntungkan.

Didalam berinteraksi seseorang atau kelompok mempunyai tujuan, seperti yang

dikatakan oleh Peter M. Blau: perilaku ekonomi seseorang dalam menjalankan 

sesuatu haruslah berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui 

interaksi dengan orang lain dan memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan 

tersebut. Tujuan yang diinginkan tersebut dapat berupa ganjaran ekstrinsik ( 

seperti uang, barang-barang, atau jasa-jasa) atau intrinsik ( termasuk kasih sayang, 

kehormatan, atau kecantikan). Perilaku manusia yang dibimbing oleh prinsip-
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prinsip pertukaran sosial itu, mendasari pembentukan struktur serta lembaga-

lembaga sosial

Dalam konteks hubungan kerja yang terjalin antara germo dengan PSK 

memiliki Ikatan patron-klien, yang merupakan khusus hubungan diadik (dua 

orang atau dua pihak) yang melibatkan persahabatan instrumental antara seorang 

individu atau pihak dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang 

menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan

dan keuntungan-keuntungan bagi seorang dengan status lebih rendah (client).

Pada gilirannya klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan

bantuan kepada patron. Dua ciri dari hubungan diadik patron klien yang perlu

ditekankan dalam konteks ini adalah sifat yang didasarkan pada ketidak samaan

dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai suatu sistem pertukaran pribadi.

Kedua faktor ini amat nyata dalam perbudakan feodal, hubungan patron-klien,

terjadi hubungan timbal balik. Patron umumnya orang atau pihak yang berkuasa

dalam masyarakat dan harus memberikan perlindungan sebanyak mungkin kepada

klien-kliennya. Sebaliknya para klien wajib membalas budi baik patron dalam

membelanya terhadap para penyaingnya (Koentjaraningrat, 1990, dalam

Nasikum, 2003:263).

Lester R. Brown (Laksmawati, 1992) menyatakan bahwa suatu struktur 

sosial pada dasarnya merupakan totalitas dari jaringan hubungan diadik, artinya 

antara pihak satu dengan pihak kedua, dan diferensiasi artinya hubungan antara

satu pihak dengan beberapa pihak yang berbeda.
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Wolf (1985:146) berpendapat bahwa struktur sosial merupakan jaringan

hubungan yang disebut sebagai “koalisi banyak benang” yang dapat dibedakan 

dalam 4 macam hubungan yang menjadi landasan bagi perjanjian sosial. Ke empat

jenis hubungan yang menjadi landasan tersebut adalah: 1) hubungan diadik dan

horizontal, 2) hubungan poliadik dan horizontal, 3) hubungan diadik dan vertikal,

serta 4) hubungan poliadik dan vertikal.

Dari keempat jenis hubungan tersebut, maka jenis hubungan diadik

vertikal dan poliadik vertikal yang karakteristiknya adalah mewujudkan suatu

hubungan patron klien. Hubungan diadik dan vertikal yaitu hubungan yang

menyangkut seseorang berdasarkan tinggi rendah, yang di dasarkan atas

kedudukan sosial, politik, maupun ekonominya. Hubungan poliadik dan vertikal

yaitu hubungan yang mencangkup banyak orang yang terikat oleh ikatan-ikatan

kekerabatan, apakah ikatan aktual atau ikatan fiktif. Ikatan kekerabatan ini

mengandalkan adanya kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam yang dapat

dipersatukan dalam satu perangkat hubungan yang berdasarkan kebersamaan.

Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang ditawarkan. Klien (PSK)

menawarkan pembagian hasil dari prostitusi yang dilakukannya serta 

penghormatan kepada patron (Germo) yang ditampilkan dalam berbagai simbol 

seperti bayar sewa kamar, dan keamanan selama tinggal dilokalisasi tersebut serta 

kepatuhan terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh patron (Germo). Adapun 

hal-hal yang ditawarkan oleh pihak patron (Germo) ialah pemberian tempat 

tinggal untuk melakukan prostitusi, keamanan dan perlindungan.
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Walaupun hubungan timbal balik yang terjadi tampak seimbang, namun 

dalam prakteknya klien adalah pihak yang paling didominasi. Pertukaran yang 

tidak seimbang ini terjadi karena besarnya kekuasaan patron terhadap klien. 

Dalam suatu kondisi yang stabil, hubungan kekuatan antara patron dan klien 

menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana 

didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua 

belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh jaminan

perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merumuskan

kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang

mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya pihak patronlah yang selalu

berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan

keuntungannya. Hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya

hubungan sosial adalah hubungan antar posisi atau status dimana setiap pihak

membawa perannya masing-masing. Peran ini berdasarkan fungsi setiap aktor

dalam kelompok.
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Bagan Kerangka Pikir

Hubungan Kerja antara PSK dengan Germo di Lokalisasi Kape

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim

Hubungan Kerja

Konsep Patron Klien

Germo sebagai Patron 
yang memberikan 
pekerjaan dan 
perlindungan kepada 
PSK.

PSK sebagai Klien yang harus 
mengabdi (hormat dan patuh) 
dan memberi dukungan 
ekonomi maupun politik 
kepada Germo.
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1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada

analisis dan konstruksi. Analisis dan kontraksi dilakukan secara metodologis,

sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran

sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang

dihadapinya (Soekanto, 1990:457).

1.7.1.Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriftif.

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang bagaimana pola hubungan kerja antara PSK dengan Germo.

1.7.2. Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap

makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang

terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami,

sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang

dikaji dalam hal ini yaitu pola hubungan kerja.
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1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah lokalisasi Kampung Perempuan (Kape)

di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.

Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan:

1. Lokalisasi berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat

2. Lokalisasi tersebut selalu didatangi oleh PSK-PSK dari lokalisasi sekitar Desa

Tanah Abang Jaya yang sengaja dikirim oleh Germo

3. PSK dan Germo tinggal menetap dilokasi tersebut dan hidupnya

berdampingan dengan masyarakat sekitar. Lokasi tersebut juga dijadikan

sebagai tempat melakukan kegiatan prostitusi,

4. Lokalisasi Kape di Desa Tanah Abang Jaya selalu ramai pengunjung atau

pengguna jasa PSK.

1.7.4. Definisi Konsep

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seseorang dengan seseorang 

lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hubungan kerja 

menggambarkan kedudukan kedua pihak yang pada dasarnya menunjukkan hak- 

hak dan kewajiban satu sama lainnya.

Kerja adalah tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi yang sengaja 

dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, atau pengeluaran energi untuk 

kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Germo adalah penyalur PSK kepada pelanggan yang sekaligus bertindak sebagai 

penjaga PSK

i
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Pekerja Seks Komersial adalah wanita yang menjual dirinya pada laki-laki dengan 

menerima bayaran atas pelayanan yang ia berikan.

Pola hubungan kerja antara PSK dengan Germo adalah bentuk interaksi yang 

terjalin antara PSK dengan Germo dalam menjalani suatu profesi yang sengaja 

dilakukan untuk mendapatkan penghasilan sebagai penyalur kepada pelanggan 

dengan menerima bayaran atas pelayanan yang ia berikan dalam suatu kegiatan

prostitusi.

1.7.5.Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para PSK dan Germo di lokalisasi

Kampung Perempuan di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang

Kabupaten Muara Enim. Beberapa kriteria dalam menentukan informan penelitian

ini adalah:

1. PSK yang dijadikan informan adalah PSK yang bekeija di lokalisasi tersebut

dalam waktu di atas 3 bulan

2. Germo yang berperan sebagai pengasuh PSK selama 2 tahun ke atas

3. Jumlah Informan adalah 9 orang yaitu terdiri dari 2 orang Germo dan 7 orang

PSK

1.7.6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu PSK dan Germo

yang bertempat tinggal di Lokalisasi Kape ini.
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1.7.7.Data dan Sumber Data

Menurut Loafland dan Loafland (1984:47) sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data-data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain ( Moleong 2005:157). Jenis data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian yaitu 

didapat melalui wawancara mendalam dan observasi.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya

mampu melengkapi data primer. Sumber data sekunder didapat melalui data

tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku-buku, hasil

penelitian atau data-data lainnya.

1.7.8.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi.

teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, juga di sertai dengan data

monografi.

a. Observasi Non Partisipan

Observasi adalah melihat langsung objek penelitian yang bertujuan untuk

menjawab masalah penelitian, dapat dilakukan pula dengan pengamatan, yakni

mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan 

dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang 

ditangkap, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.
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Tiap kegiatan pada awalnya selalu diarahkan kepada usaha untuk 

memperoleh sebanyak mungkin informasi yang terkait dengan tema penelitia. 

Baik berupa lingkungan, masyarakat serta interaksi dan bagaimana mereka 

menjalin hubungan, setelah mendapat beberapa informasi sebagai hasil 

pengamatan, peneliti kemudian mendokumentasikannya secara sistematis dalam 

bentuk catatan atau foto-foto. Oleh karena itu terkait hal ini, dalam observasinya

peneliti terjun langsung ke medan penelitian yakni mengamati dan mempelajari

terhadap masalah yang terjadi tentang pola hubungan keija PSK dengan Germo

dilokalisasi Kape di Desa Tanah Abang Jaya. Selain itu peneliti juga mengamati

hubungan informan yang satu dengan informan yang lain dalam proses interaksi

sosial sehari-harinya khususnya reaksi-reaksi mereka terhadap para tamu dan

pelanggan yang membuat masalah.

b. Wawancara mendalam

Wawancara secara mendalam dilaksanakan dengan menggunakan

pedoman wawancara (interview guide) untuk menggali informasi yang lengkap.

Teknik wawancara secara mendalam ini dimaksudkan agar pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti akan terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam

mengembangkan pertanyaan, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada responden untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-

pengalamannya dan agar suasana dapat tetap terjaga dan tidak terkesan formal

ataupun dialogis. Wawancara secara mendalam dilakukan berulang kali pada 

setiap informan hingga mendapatkan gambaran utuh dan lengkap mengenai pola 

hubungan kerja antara Germo dan PSK.
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c. Studi Kepustakaan dan Monografi

Data kepustakaan diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah dan surat 

kabar dan juga melalui situs-situs di Internet. Data kepustakaan ini bertujuan

untuk mendukung data primer.

Data monografi diperoleh dari instansi pemerintah yang sekiranya dapat 

menunjang data primer. Data yang diperoleh antara lain keadaan geografi, agama, 

mata pencaharian, dan jumlah penduduk masyarakat sekitar lokalisasi Kecamatan

Tanah Abang kabupaten Muara Enim.

1.7.9.Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh dilapangan maka akan dilakukan proses analisis

data. Adapun langkah-langka dalam penelitian ini berlangsung melalui tiga

tahapan model air dari Miles dan Huberman (dalam Bungin 2003 :229), yaitu:

a. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan pada data lapangan yang telah

terkumpul. Dalam hal ini, data mengenai hubungan kerja antara germo dengan

PSK, karakteristik PSK, tingkat kesejahteraan PSK dan profil Desa Tanah Abang

Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim. Kemudian peneliti

melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

b. Tahap penyajian data

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyajian informan melalui teks 

naratif terlebih dahulu. Dalam hal ini peneliti menyajikan tentang bentuk-bentuk
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prostitusi oleh wanita pekerja seks komersial dan faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya prostitusi. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut dianalisis, 

c. Tahap kesimpulan (verifikasi)

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran terhadap setiap makna 

yang muncul dari data melalui pengecekan ulang kepada informan terhadap setiap 

temuan yang didapat. Selain itu peneliti melakukan diskusi terhadap hasil 

interpretasi pada pihak lain, baik yang ada dilapangan maupun dengan yang ada

!

diluar lapangan.

1.7.10. Teknik Triangulasi

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan

data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu.

Validasi data dalam riset kualitatif digunakan dengan metode triangulasi
i

dapat digali dari tiga sisi, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Cross check data dengan fakta sumber lain, sumber tersebut berupa

sumber informan. Membandingkan dan melakukan kontras data dengan

memasukkan kategori informan yang berbeda, hal ini penting untuk melakukan

konfirmasi hubungan antar variabel.
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2. Triangulasi Data

Meminta umpan balik dari informan yang berguna bukan saja untuk alasan

etika atau memperbaiki hasil, tetapi juga memperbaiki kualitas data dan

kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

3. Triangulasi Metode

Wawancara mendalam (depth interview) dan observasi dengan menelaah

data sekunder. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui (

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada metode triangulasi

dapat diperoleh dengan berbagai cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan

tertutup.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan perbandingan orang.

:
i.

s
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