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ABSTRAK

Penggunaan Kondom Dalam Pencegahan Hiv Dan Aids Di Daerah Jondul

Di Tinjau Menurut Hukum Islam Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penggunaan kondom berakibat terhadap rusaknya pranta sosial dan

menimbulkan peluang legalisasi terjadinya perzinahan dan sex bebas yang dilarang

oleh agama. Oleh karena itu terjadinya problem  seperti banyaknya tempat-tempat

prostitusi perzinaan atau lokalisasi pelacuran dengan rusaknya sistem pergaulan.

Lokasi penelitian adalah daerah Jondul yang berada di Kelurahan Sekip dan

Tanjung Rhu Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru. Daerah Jondul merupakan

suatu komplek perumahan yang terdiri dari panti-panti pijat yang menyediakan

transaksi seks pada pelanggan dan perumahan yang merupakan tempat hunian para

wanita pekerja seks (WPS). Untuk menuju daerah Jondul dapat dicapai melalui

jalan darat kurang lebih 8 km dari pusat Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kondom oleh wanita

pekerja seks (WPS) dalam pencegahan HIV Dan AIDS di daerah Jondul

Yang menjadi subjek penelitian adalah Wanita Pekerja Seks (WPS) di

daerah Jondul, Kecamatan Lima Puluh, kota pekanbaru tanpa membedakan

terjangkit HIV atau tidak terjangkit HIV, Sedangkan Objek dari penelitian ini

adalah penggunaan kondom yang dilakukan wanita pekerja seks (WPS) dalam

pencegahan Hiv dan Aids di daerah Jondul dengan Populasi seluruhnya berjumlah

70 orang wanita pekerja seks (WPS) di daerah jondul dan semua populasi penulis

jadikan sampel,serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi

dan angket.

Hasil penelitian sebagian besar responden berumur di bawah 25 tahun

yaitu sebanyak 64,3%, sedangkan responden yang berumur 25-30 tahun sebanyak

35,7%. responden berpendidikan SMA yaitu sebanyak 51,4%, sedangkan

responden yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 5,7%. Yang memiliki masa

kerja di atas 1 tahun yaitu sebanyak 74,3%, sedangkan responden yang memiliki

masa kerja di bawah 1 tahun sebanyak 25,7%.selanjutnya responden memperoleh
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informasi tentang HIV dan AIDS sebagian besar dari tenaga kesehatan yaitu

sebanyak 67,1%, sedangkan responden memperoleh informasi tentang HIV dan

AIDS paling sedikit dari media massa yaitu sebanyak 10%. Dan 3 (4,3%) orang

responden yang menderita HIV dan AIDS positif dan 67 (95,7%) orang responden

yang HIV dan AIDS negatif.  63 (90,0%) mempunyai pengetahuan tinggi tentang

penyakit HIV dan AIDS dan 7. (10,0%) memiliki pengetahuan rendah tentang

penyakit HIV dan AIDS.

Pelangan responden menggunakan kondom saat melakukan hubungan

seks yaitu sebanyak 64 (91,4%) orang pelanggan responden, sedangkan yang

tidak menggunakan kondom yaitu sebanyak 6 pelanggan responden (8,6%). Yang

mendapatkan promosi tentang HIV dan AIDS dari tenaga kesehatan yaitu

sebanyak 61 responden (87,1%), sedangkan responden tidak mendapatkan

promosi tentang HIV dan AIDS dari tenaga kesehatan yaitu sebanyak 9

responden (12,9%).

Penggunaan Kondom yang dilakukan wanita pekerja seks (WPS) dalam

Pencegahan Hiv Dan Aids berakibat terhadap rusaknya pranta sosial dan

menimbulkan peluang legalisasi terjadinya perzinahan dan sex bebas yang

dilarang oleh agama sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah

al-Isra’ ayat 32 yaitu larangan mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dengan mengkorelasikan

pada qaida segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu

itu pun haram.
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