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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau 

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau disebut juga penjual jasa seksual. 

Ternyata penduduk asli di daerah kawasan wisata di Tretes Kecamatan Prigen 

hanya menjadi buruh dari para pelaku prostitusi dan mereka ini berasal dari 

daerah lain serta tidak pernah menetap.  

Sedangkan istilah prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan 

dengan cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan 

mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya 

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa prostitusi adalah hubungan seksual 

dengan imbalan uang atau hadiah lainnya, sehingga hubungan tersebut mirip 

dengan jual beli.
1
 

Salah satu faktor mendasar dari pengambilan keputusan para pekerja 

seks komersial (PSK) untuk menjalani profesi tersebut adalah latar belakang 

sosial, baik dari segi ekonomi, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. 

Latar belakang sosial akan sangat berpengaruh, karena latar belakang sosial 

tersebut akan membentuk persepsi mereka di dalam memainkan peran 

sebagai pemuas nafsu laki-laki. Tinggi rendahnya pendapatan mereka 

tergantung dari banyak atau rendahnya tamu yang mereka layani. Besar 

kecilnya penghasilan yang mereka peroleh serta didukung oleh orientasi 
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sosial akan mendorong mereka untuk berinvestasi di daerah asal mereka guna 

masa depan atau kehidupan yang lebih baik untuk mereka dan keluarganya. 

Dewasa ini prostitusi berkembang pesat hingga terorganisir menjadi 

suatu sindikat yang keberadaanya sama dengan sindikat kejahatan dengan 

berbagai aksi kejahatan seperti penculikan, penyelundupan dan perdagangan 

wanita.
2
 Masyarakat dibuat resah dengan adanya praktek prostitusi tersebut, 

selain itu praktek prostitusi juga membawa dampak negatif dalam kehidupan 

masyarakat dalam berbagai bentuk pelanggaran misalnya saja seperti 

pencurian, obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain. 

Selain hal tersebut di atas, prostitusi juga tidak dapat sejalan dengan 

norma-norma yang hidup di dalam masyarakat karena prostitusi dianggap 

merusak moral dan akhlak manusia. Satu lagi dampak negatif dari adanya 

praktek prostitusi adalah penularan penyakit kelamin yang sangat 

membahayakan, sebagai contoh shipilis atau yang biasa disebut raja singa, 

gonore (Go) atau kencing nanah, juga HIV / AIDS yang menggerogoti sistem 

kekebalan tubuh manusia yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.  

Menurut Soedjono, akibat negatif dari praktek prostitusi adalah: 

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin, kulit dan 

sejenisnya. 

b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga yang wajar. Cenderung 

menciptakan kejahatan dalam berbagai variasinya (tempat 

berkumpulnya bandit-bandit). 
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c. Merusak sendi-sendi pendidikan dan moral karena bertentangan 

dengan norma-norma agama, susila dan hukum.
3
 

Dilihat dari akibat bahayanya maka gejala prostitusi merupakan gejala 

sosial yang harus ditanggulangi, sekalipun masyarakat menyadari bahwa 

sejarah membuktikan sulitnya menanggulangi masalah pelacuran dan dalam 

kegiatan prostitusi ini berlangsung cukup lama, hal ini disebabkan karena 

dalam prakteknya kegiatan tersebut berlangsung karena banyaknya 

permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual tersebut, 

oleh sebab itu semakin banyak pula tingkat penawaran yang ditawarkan. 

Prostitusi atau pelacuran mutlak harus ditanggulangi tidak saja karena 

akibat-akibatnya yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak 

diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya, dengan kata lain prostitusi 

yang dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi lambat laun dapat dipandang 

oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar dan 

mungkin akan melembaga sebagai hal-hal yang patut, untuk itu pemerintah 

harus berusaha terus menerus untuk menanggulanginya, sehingga dari 

generasi ke generasi memandang pelacuran sebagai gejala yang buruk dan 

tidak dapat diterima oleh budaya manapun.  

Atas dasar alasan tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk turut 

campur tangan dalam hal upaya penanggulangan perkembangan praktek 

prostitusi di banyak wilayah. Salah satu bentuk campur tangan dari 

pemerintah sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 
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Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi adalah dengan 

melokalisir para pelaku praktek prostitusi pada tempat tertentu, pembinaan, 

rehabilitasi, penyuluhan kesehatan hingga pemberian sanksi pidana baik 

denda maupun kurungan. 

Meski telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat 

memberantas praktek prostitusi yang tidak dapat secara langsung dihilangkan, 

namun paling tidak upaya-upaya tersebut dapat mengurangi perluasan 

praktek-praktek prostitusi. Sesungguhnya masyarakat sendiri telah 

mengetahui dampak-dampak negatif dari praktek prostitusi namun masih saja 

ada yang menggunakan jasa para Wanita Tuna Susila (WTS), yang sekarang 

ini istilah tersebut lebih diperhalus bahasanya menjadi Pekerja Seks 

Komersial (PSK). 

Yunani kuno, pelacuran dikontrol oleh pemerintah dan polisi, mereka 

dikumpulkan dalam rumah-rumah pelacuran yang dikenal dengan Dicteria, 

kontrol tersebut dilakukan dengan tujuan :  

a. Terdapat pertanggung jawaban penyelenggaraan. 

b. Tidak merusak moral anak-anak dan pemuda. 

c. Tidak melanggar aturan-aturan agama. 

d. Tidak menjadi pengkhianat bangsa.
4
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 

296 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
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menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 

lima belas ribu rupiah”.
5
 Selain pasal di atas juga diatur dalam Pasal 506 

KUHP yang berbunyi :  

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 

wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun”.
6
 

Dari kedua pasal tersebut, hanya mengatur tentang ketentuan adanya 

mucikari, sedangkan untuk pelaku pelacuran konsumen serta tempat 

pelacuran tidak ada hukum yang secara tegas melarang praktek prostitusi ini. 

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat 

praktek prostitusi adalah UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7
 Ini menunjukkan bahwa Undang-

Undang tersebut mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan 

orang yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. 

Pada prinsipnya perbuatan pelacuran dan perbuatan cabul dilarang 

berdasarkan norma agama dan kemasyarakatan sehingga perlu diatur 

berdasarkan norma hukum agar dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. 

Oleh karena itu maka pemerintah Kabupaten Pasuruan sering mengadakan 

razia-razia terhadap para pelaku prostitusi guna melaksanakan penertiban 

umum. Dimana razia tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penertiban 
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dan bagi mereka yang terjaring akan diberi pembinaan yang bertujuan, agar 

para PSK ini bertaubat dan selepas dari pembinaan tersebut. Pelaksanaan 

razia tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi.  

Menimbang bahwa Kabupaten Pasuruan adalah Daerah Santri. 

Sehingga memerlukan kondisi lingkungan yang bersih dari pelacuran. Maka 

dipandang perlu untuk melarangnya dengan menuangkannya dalam Peraturan 

Daerah.
8
 Selain itu pelacuran juga merupakan media penularan penyakit-

penyakit berbahaya dimana hal tersebut merupakan dampak dari adanya 

praktek prostitusi atau pelacuran. Dilihat dari persoalan yang ada, peneliti 

ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasuruan mengenai pemberantasan tempat prostitusi. 

Dalam hal ini untuk mengukur apakah Peraturan Daerah Tahun 2001 

tersebut sudah efektif atau tidak, Prof. Dr. Soerdjono Soekanto dalam 

bukunya menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau 

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut.
9
 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam penelitian ini akan dibatasi 

pada undang-undang saja. 
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

penerapan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

dan diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektif atau tidaknya 

suatu peraturan tidak terlepas dari pengaruh hubungan yang serasi antara 

kelima faktor tersebut. 

Namun, sebaik apapun hukum tersebut dibuat pada akhirnya akan 

kembali pada pelaksananya. Seperti yang dikemukakan oleh Jendral 

A.H.Nasution tergantung pada manusia yang ada dibalik senjata itu, apakah 

dia akan menembak atau tidak dan apakah tembakannya akan tepat sasaran 

atau tidak, semuanya ada dalam tangan si pemegang senjata. Demikian juga 

mengenai hukum, tergantung pada aparat penegak hukumnya. Apakah hukum 

itu dapat ditegakkan atau tidak, dan apakah hukum tersebut tepat sasaran atau 

tidak termasuk dalam mengakkan perda tersebut. 

Dengan adanya perda ini diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat bersih 

dari praktek-praktek prostitusi walaupun dalam jangka waktu yang relatif 

lama namun praktek tersebut dapat hilang terutama di Kabupaten Pasuruan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengangkat tema ini 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 
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10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi (Studi di 

Kawasan Wisata Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi di Kabupaten Pasuruan. 

2. Faktor – faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi di 

Kabupaten Pasuruan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tentang Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi di Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan Efektifitas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi di 

Kabupaten Pasuruan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian mengenai Efektifitas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 tahun 2001 diharapkan 

mampu memberikan manfaat yaitu secara : 

1. Teoritis  

a. Sebagai referensi bagi mahasiswa FISIP khususnya mahasiswa 

Ilmu Pemerintahan. 
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b. Memberikan gambaran tentang Efektivitas Peraturan Daerah 

Nomer 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi 

di Kawasan Wisata Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. 

2. Praktis  

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan input 

bagi instansi yaitu Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berkaitan 

dengan pengambilan kebijakan masalah implementasi Efektivitas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tempat Prostitusi terutama di Kawasan Wisata Tretes Kecamatan 

Prigen Kabupaten Pasuruan karena Pemerintah Kabupaten yang 

membuat perda tersebut. 

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) 

Dengan diketahuinya modus terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 tahun 

2001 Tentang Pemberantasan Tempat Prostitusi, maka Anggota Sat 

Pol PP diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir praktek-

praktek prostitusi di Kabupaten Pasuruan. 

c. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar penulis dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diterima dan juga penelitian ini 

diharapkan pula mampu menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat bagi 
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penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

kesarjanaan Strata-1. 

d. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kepada masyarakat mengenai larangan praktek-praktek prostitusi 

serta larangan tempat pelacuran di Kabupaten Pasuruan. 

E. Definisi Konseptual 

Penjelasan umum mengenai fokus yang akan diteliti itulah makna 

dari definisi konsep. Definisi konsep ini bukan merupakan teori yang 

dikonsep oleh peneliti melainkan merupakan pendapat peneliti yang ditulis 

berdasarkan teori-teori tertentu. Singarimbun (1989) menyatakan: “konsep 

adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau 

individu tertentu”.
10

 

Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran maka konsep perlu 

didefinisikan dengan jelas sebab konsep berperanan sebagai penghubung 

antara teori dengan observasi antara abstraksi dengan realitas. Untuk dapat 

memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian ini, yang berhubungan dengan kedua variabel, maka definisi 

konsepsional masing-masing variabel, sebagai berikut: 
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1. Efektivitas  

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau 

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang 

memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau 

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (The Lian Gie:1989: 

147).
11

 Pengertian lain dari efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. 

2. Peraturan Daerah 

Peraturan daerah yang disebut Perda adalah peraturan daerah 

provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu ada 

Peraturan Gubernur yakni peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah 

yakni Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Peraturan ini merupakan 

perpanjangan dari peraturan daerah. 

3. Prostitusi  

Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks 

atau Pekerja Seks Komersial (PSK) atau disebut juga penjual jasa seksual. 

Sedangkan istilah prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan 

dengan cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan 
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mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya 

tersebut. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau 

menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.
12

 

Jadi definisi operasional memberikan petunjuk mengenai indikator-

indikator yang terdapat dalam setiap variabel di dalam suatu judul 

penelitian. Adapun indikator-indikator untuk mengetahui Efektifitas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Mengenai Pemberantasan Tempat 

Prostitusi Khususnya di Kawasan Wisata Tretes Kecamatan Prigen adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, 

yaitu: 

a. Petugas dan tata cara dalam implementasi Peraturan 

Daerah. 

b. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar. 

c. Hasil evaluasi setelah Peraturan Daerah di 

implementasikan. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan, yaitu: 
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a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) 

Keterbatasan personil dari penegak hukum peraturan daerah 

itu sendiri (Sat Pol pp). 

b. Bagi masyarakat  

Adanya banyak faktor kepentingan di masyarakat terutama 

perputaran perekonomian. 

c. Bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) 

Sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan tingkat pendidikan 

para PSK dibawah rata-rata. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif-Kualitatif. 

Yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta antarfenomena yang 

diselidiki.
13

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, 

untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti 

untuk menunjang penelitian. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor 
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Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pasuruan dan Kawasan 

Wisata Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.  Dipilihnya lokasi  

tersebut dikarenakan bahwa fenomena prostitusi disini masih banyak dan 

terus berlanjut sampai sekarang padahal dalam perda tersebut sudah dibuat 

pada tahun 2001. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. 

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data 

yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, 

peneliti harus memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam 

penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan 

dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.
14

 

a. Data Primer 

Yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dimana 

penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan melalui 

keterangan dan penjelasan dari responden dalam peelitian. 

b. Data Sekunder 

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang 

diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, buku-buku, 

perundang-undangan, koran yang ada hubungannya dengan 
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masalah yang diteliti, serta tidak ketinggalan pula catatan-catatan 

dari instansi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu 

penelitian. subjek dapat memberikan informasi, gambaran dan data-data 

secara tepat dan benar sekaligus menjadi objek. Adapun yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah: 

a. Satpol pp (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pasuruan. 

b. Masyarakat sekitar yang mengetahui tentang seluk beluk 

prostitusi di Kawasan Wisata Tretes Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan. 

c. WTS (Wanita Tuna Susila) di Kawasan wisata Tretes Kecamatan 

Prigen Kabupaten pasuruan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
15
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b. Dokumentasi 

Teknik data ini merupakan data sekunder yaitu 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari 

berbagai dokumen dan kepustakaan serta hasil-hasil penelitian 

yang berkaitan sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih 

lengkap dan luas dalam memahami data variabel utama yang 

diteliti. Dokumen ini berupa data-data dari instansi yang terkait dan 

hasil observasi di kawasan prostitusi. 

c. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yaitu 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau 

gejala-gejala lain yang berhubungan dengan variabel penelitian, 

sehingga dapat melengkapi data dan pemahaman tentang variabel 

utama yang diteliti. Observasi ini dilakukan di kawasan prostitusi. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis data adalahproses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

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

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
16
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