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ABSTRAKSI 

 

Sebagai makhluk hidup pasti manusia ingin secara hidup layak, akan tetapi pemenuhan hidup ini 

tidak jarang menemui kesulitan. Seperti dalam kasus pelanggaran ketertiban umum yang 

dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK), pekerjaan itu dilakukan karena sulitnya mencari 

lapangan pekerjaan dan pemenuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari. Kasus PSK yang 

menjajakan dirinya dijalan-jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran ketertiban umum dimana 

ketentuannya diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Larangan Tempat Pelacuran dan Perubatan Cabul. Yang menjadi permasalahan adalah bentuk-

bentuk pelanggaran ketertiban umum apa saja yang dilakukan oleh pekerja seks komersial, 

bagaimana pelaksanaan pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan 

Pelacuran dan Perbuatan Cabul yang dilakukan pekerja seks komersial serta bagaimana 

efektifitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran ketertiban umum 

yang dilakukan oleh pekerja seks komersial? 

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Sosiologis. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa setelah diberlakukannya Perda Kota 

Malang No. 8 Tahun 2005, banyak tempat prostitusi yang berkedok tempat usaha menghentikan 

aktifitas prostitusinya akan tetapi mereka para PSK tetap melakukan pekerjaannya dengan cara 

yang berbeda yaitu dengan berkeliaran. Atas pelanggaran itu, Satpol PP Kota Malang melakukan 

Razia Penertiban terhadap para PSK yang berkeliaran tersebut dengan jadwal dua kali dalam 

sebulan. Dari PSK yang terjaring selanjutnya disidangkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dari setiap razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang terhadap para PSK tersebut, 

jumlah PSK yang terjaring tiap bulannya mengalami penurunan yang signifikan baik yang 

terjaring untuk pertama kalinya maupun yang berkali-kali terjaring. Bahkan dalam kurun waktu 

6 bulan terakhir di tahun 2008, tidak ada lagi PSK yang terjaring. Hal ini menunjukkan 

efektifitas dari Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap para PSK yang telah 

melanggar ketertiban umum tersebut.  

Meskipun sudah menunjukkan angka keberhasilan, bukan berarti Pihak Pemerintah Kota Malang 

menghentikan tindakan itu, program tersebut harus tetap dipertahankan. Dan harusnya program 

tersebut ditingkatkan dengan membuat program baru yang lebih menyentuh hati para PSK 

tersebut agar para PSk tersebut berhenti dari pekerjaannya atas keinginannya sendiri bukan atas 

ketakutan terhadap petugas. 



 

ABSTRAC 

As a living person, one would like to have a decent life, but this life fulfillment is often full with 

obstacle. For instance, in the case violation of general regulation done by PSK, is taking place 

since it is hard to find a job and life fulfillment of daily needs. PSK who tried to sell themselves 

in streets is one form of violation of the general regulation which is written in article 2 Perda 

Kota Malang No. 8 Year 2005 about Prohibition of Prostitution Places and Pornographic Act. 

Things which become problems is what kind of violation done by PSK, how is the 

implementation of article 2 Perda Kota Malang No. 8 Year 2005 about Prohibition of 

Prostitution Places and Pornographic Act done by PSK and what is the effectivity of control 

done by Satpol PP toward this kind of violation? 

Method used in this legal writing is sociology juridical. From this experiment, result obtained 

that after the enactment of Perda Kota Malang No. 8 Year 2005, a number of prostitution place 

which is covered as business place decide to stop their prostitution activity but PSK still doing 

their job by wandering the streets. In the name of that violation, Satpol PP Kota Malang has done 

control raid toward the wandering PSK with the schedule twice a month. From those who got 

captured will go into court. From every raid done by Satpol PP Kota Malang, the amount of PSK 

got captured has significantly decreasing for those who got first time captured or those who’s 

been capture many times before. And in the last 6 month in 2008, there are no PSK got captured. 

This has shown the effectivity of control raid done by Satpol PP in response for the violation.  

Though it showed successful number, didn’t means that the government of Kota Malang has stop 

the program, it should be maintain. And the program should be improved by making another 

program that touch the heart of PSK so that the PSK stop doing his/her job based on his/her own 

will, and not because other r 

 

 


