
BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

1.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 Tentang Penyakit

Masyarakat

Dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit

Masyarakat menjelaskan bahwa “Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang

sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negoisasi kearah perbuatan maksiat maupun

sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri”.

Selanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat

menjelaskan bahwa penyakit masyarakat itu dijelaskan dalam pasal 6 ayat  berikut ini;

1. Setiap orang dilarang:

a. Melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homosex, lesbian, sodomi dan

penyimpangan seksual lainnya.

b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homosex, lesbian,

sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya.

c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex

dalam bentuk prostitusi, homosex, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual

lainnya.

d. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, laki-laki hidung

belang, waria atau melakukan transaksi, negoisasi maupun perantara kearah

terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat

usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.



Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat ini juga mengatur

tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelaku uasaha maupun yang menjadi pembeking,

sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, 2 dan, 3 berikut ini:

1. Kepala Daerah berwenang melakukan pemaksaan terhadap penanggung jawab usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan

tindakan penyakit masyarakat.

2. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, didahului dengan surat perintah

dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Penulis mewawancarai Kepala Desa Pesaguan, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kasiop PP Pelalawan, tentang bagaimana Komunikasi, Sumber

daya, Sikap pemerintah daerah maupun aparat desa, serta Struktur aparat yang terkait

dalam proses Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang

Penyakit Masyarakat terutama pasal perbutan asusila di panti pijat yang terselubung di Desa

Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berikut wawancara yang

penulis lakukan.

Apakah bapak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit

Masyarakat dan Bagaimana Komunikasi, serta menerapkannya di masyarakat?

“Ya saya mengetahui Perda tersebut dan itu berhubungan dengan tidak atau perbuatan

asusila, dalam Perda ini tindak asusila dilarang, dan saya sebagai Kepala Desa berkewajiban

untuk mencegahnya terutama di wilayah dalam menerapkan peraturan ini kami selalu

menjalin komunikasi dengan aparat terkait, dalam proses penertipan” (Kepala Desa

Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).



“Ya saya sebagai Kasiop Satpol PP Pelalawan tentunya memahami Perda ini karena ini

berhubungan dengan kenyamanan masyarakat khususnya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan, kami selalu melakukan komunikasi oleh karena itu ketika kami

melakukan penertipan salalu dibantu oleh masyarakat yang suka rela karena tindak asusila

bisa merusak tatanan sosial masyarakat Desa Pesaguan, saya merasa dengan adanya Perda ini

bisa menjadi acuan untuk memberantas tindak asusila di daerah ini”. (Kasiop Satpol PP

Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).

“Saya menyadari bahwa Perda ini penting dan menerapkannya juga sulit, karena para

pengusaha salon, rumah makan dan warung-warung minum semacamnya membuat usaha

terselubung. Perda ini belum terimplentasi sesuia dengan asas Perda karena aparat terkait

saling menyalahkan dalam penertipan oleh karena itu masih menjamurnya warung remang-

remang di Desa Pesaguan”. (Tokoh Agama Desa Pesaguan, tanggal  23 Agustus 2013).

“Menurut beliau sesuai dengan penegak Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang

Penyakit Masyarakat, dimana kami berusaha untuk memberikan penjelasan dan nasehat

berhubungan dengan usaha mereka dan menerangkan  Perda Nomor Nomor 3 tahun 2003

tentang Penyakit Masyarakat, dengan jelas untuk melindungi masyarakat Desa Pesaguan,

namun para pelaku usaha tidak mengindahkan perda ini”. (Tokoh Adat Desa Pesaguan,

tanggal, 22 Agustus 2013).

“Kami  sebagai tokoh pelajar berusaha untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3

tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat, di mana kami berusaha untuk memberikan

penjelasan dan nasehat pada usaha mereka dan menerangkan Perda Nomor Nomor 03 tahun

2003 tentang Penyakit Masyarakat, dengan jelas untuk melindungi masyarakat Desa

Pesaguan, namun para pelaku usaha tidak mengindahkan perda ini”. (Tokoh Pelajar Desa

Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).



Secara keseluruhan Kepala Desa, Satpol PP dan Satpol, Tokoh Adat Desa Pesaguan,

Tokoh Agama Desa Pesaguan, dan Tokoh Pemuda Desa Pesaguan mengetahui adanya

peraturan ini dan berusaha untuk menerapakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003

tentang Penyakit Masyarakat, karena mereka mengatahakan bahwa peraturan ini sangat

penting dalam memberikan rasa aman bagi warga Desa Pesaguan karena masyarakat tidak

nyaman dengan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Selanjut wawancara yang penulis lakukan tentang Sumber daya dalam

pengimplementasian Perda Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat di Desa

Pesaguan?

“Ya, kami mempunyai sumber daya yang memadai dalam penerapan Perda ini tapi

kondisi di lapangan serta tidak adanya panti rehabilitasi membuat kami sulit untuk

melaksanakan dengan semaksimal apalagi yang berhubungan dengan usaha - usaha yang

berhubungan dengan tindak asusila, karena usaha-usaha itu terselubung”. (Kasiop Satpol PP

Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).

“Ya, saya sebagai Kepala Desa Pesaguan bertanggungjawab akan pelaksanaan Perda

ini, karena Perda ini menyangkut dengan kenyamanam masyarakat Desa Pesaguan pada

khususnya, selama saya menjadi kepala desa Pesaguan saya berusaha untuk

mengimplementasikan Perda ini dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam

menjalankan perda ini”. (Kepala Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

“Ya, saya sebagai Tokoh Adat Desa mempunyai kewajiban untuk

mengimplementasikan Perda ini untuk mengayomi masyarakat dan banyak fasilitas yang

belum memadai yang ada di desa pesaguan untuk penerapan perda ini ”. (Tokoh Adat Desa

Pesaguan, tanggal, 22 Agustus 2013).



“Kami Tokoh Pemuda Desa Pesaguan sebagai generasi muda tentunya mempunyai

tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, akan tetapi kami seolah bekerja sendiri dengan

modal sendiri dan tidak mempunyai fasilitas dalam melakukan pengawasan, namun usaha-

usaha yang terselubung dengan perbuatan asusila terus terjadi”. (Tokoh Pemuda Desa

Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).

Dalam mengimplementasikan Perda ini merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa

dan Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, Satpol PP merupakan perpanjangan tangan

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan setiap Perda yang dibuat oleh pemerintah.

Namun pada kenyataannya kepala desa dan Satpol PP tidak bisa berbuat banyak untuk

mengimplementasikan sesuai dengan apa yang diamatkan oleh Perda ini untuk menjaga

ketertiban umum atau penyakit masyarakat.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Adat Desa Pesaguan,

tentang Disposisi atau sikap aparat dalam penertiban tindak asusila di Desa Pesaguan?

“Penertiban tempat-tempat asusila di Desa Pesaguan sulit dilakukan karena oknum –

oknum  aparat ikut terakait dalam pembocoran rahasia dalam proses penertipan oleh karena

itu pada saat penertipan warung – warung  sudah tutup dan pekerjanya tidak ada di tempat”.

(Tokoh Adat Desa Pesaguan, tanggal, 22 Agustus 2013).

“Biasanya penertiban tindak asusila di Desa Pesaguan berjalan dengan aman,

penertiban dilakukan dengan melibatkan Satpol PP dan juga unsur masyarakat Desa

Pesaguan, akan tetapi penertiban tempat-tempat usaha yang terselubung dengan perbuatan

asusila tidak maksimal karena ada aparat yang mempunyai kepentingan dengan memberikan

peringatan dan memberikan info penertipan”. (Kepala Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus

2013).



“Saya selalu terlibat jika ada penertiban tindak asusila di Desa Pesaguan terkadang

hasilnya tidak ada, karena pekerjanya sudah melarikan diri, saya merasa ada permainan

aparat dikasus ini” (Tokoh Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).

“Satpol PP dalam melakukan penertiban tempat-tempat yang diduga terjadinya tindak

asusila selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepala Desa, Tokoh

Agama, Adat, dan Pemuda, serta pihak kepolisin untuk memudahkan melakukan penertiban,

karena dalam penertiban tersebut tidak dipungkiri terjadi kesalah pahaman dengan pihak

yang ditertibkan yang menyebabkan tidak maksimal”. (Kasiop Satpol PP Pelalawan, tanggal

24 Agustus 2013).

Pihak Kepala Desa,  Satpol PP, Tokoh Agama, Adat, Pelajar, dan Pemuda melakukan

penertiban terhadap tempat-tempat usaha yang didalamnya terjadi tidak asusila di wilayah

mereka namun tidak berjalan dengan lancar karena setiap ada razia yang dilakukan oleh

pihak Kepala Desa,Satpol PP, Tokoh Agama, Adat, Pemuda, dan Pelajar selalu saja informasi

razia tersebut telah bocor pada pemilik usaha yang didalamnya terjadi tindak asusila, karena

ada saja dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan asusila ini yang

membocorkannya, karena terlalu banyak oknum pejabat, kepolisian dan tentara dan juga dari

Satpol PP, serta pemuda yang mencari hidup dari usaha ini.

Selanjut wawancara yang penulis lakukan tentang Struktur Organisasi dalam

pengimplementasian Perda Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat di Desa

Pesaguan?

“Pemerintah daerah memberikan kewanangan kepada kami selaku satuan polisi

pamong praja untuk menertipan tempat asusila ini, agar bisa memberikan kenyamanan

kepada masyarakat. (Kasiop Satpol PP Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).



“Saya kira untuk struktur organisasi pemerintah lebih tahu itu, yang penting bagi

masyarakat Desa Pesaguan tindakan penertipan harus di lakuakan denga cara apapun yang

memberikan kenyamanan bagi desa kami” (Tokoh Adat Desa Pesaguan, tanggal, 22 Agustus

2013).

“ Kami sebagai Pemuda Desa Pesaguan tidak ada koordinasi dari aparat desa untuk

melakukan penertipan akan tetapi dalam seminggu sekali melakukan pamantauan lokasi ini

untuk melihat perkembangannya. (Tokoh Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).

Selanjut wawancara yang penulis lakukan dengan Pekerja Seks Komersial, tentang

sanksi terhadap pelaku tindak asusila?

“Ya, mengenai sanksi yang diberikan pada kami sebagai pelaku tindak asusila sudah

jelas ada sanksi yang dijatuhkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 juga ada sanksi pidana

yang dijatuhkan pada pelaku tidak asusila, untuk sanki telah diatur dalam Perda ini”.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 berikut ini; “Barang siapa yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan

Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta

Rupiah). (Pekerja Seks Komersial, tanggal 24 Agustus 2013).

“Sanksi sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 ini, pelaku tindak asusila

sudah sewajarnya menerima sanksi, karena perbuatan atau keberadaanya meresahkan

masyarakat, karena itu akan merusak tatanan kehidupan masyarakat Desa Pesaguan, dan

menurut saya sanksi masih ringan”. (Kepala Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

“Ya, mengenai sanksi yang diberikan pada pelaku tindak asusila sudah jelas ada sanksi

yang dijatuhkan pada pelaku, dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 juga dijelaskan tentang

sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tidak asusila, untuk sanki telah diatur dalam Perda dalam



pasal 16 ayat 1 dengan 6 bulan kurungan dan denda Rp 5000.000 (lima juta rupiah)”. (Tokoh

Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).

“Sanksi sudah barang tentu ada, karena dalam Perda Nomor 03 Tahun 2003 ini juga

ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, dan terkadang sanksi yang diberikan berupa

teguran dan melakukan pendataan terhadap mereka yang melakukan tindak asusila. Usaha -

usaha yang dilakukan itu adalah penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan

kesusilaan tersebut antara lain adalah:

1. Penyuluhan hukum secara terpadu

Pelaksanaan penyuluhan hukum. Dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan bimbingan

masyarakat (BIMAS) bidang penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat

(Kantibmas).

2. Mengadakan Sumbang Rasa

Yaitu dengan cara melakukan temu bicara secara langsung dengan masyarakat

sehinggga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

secara, langsung kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusinya.

3. Peningkatan dan Pemantapan Aparat Penagak Hukum

Yaitu meliputi penambahan jumlah anggota dan peningkatan mutu aparat penegak

hukum. (Kasiop Satpol PP Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013)

“Sanksi yang diberikan untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat berat namun germo

mereka selalu membayar jika mereka terjaring saat ada razia oleh Satpol PP, Kepala

Desa, Tokoh Agama, Pemuda, Adat, serta Pelajar jika ada razia selalu ada yang

memberitahukan kepada pihak germo ada razia PSK, itulah yang membuat peraturan

ini tidak terimplementasi. (Tokoh Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus 2013).



Menurut penulis walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan

Kabupaten Pelalawan dirasa kurang, namun peran serta masyarakat dalam hal ini penting.

Kelompok masyarakat atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan bermacam-macam

reaksi dan sikap masyarakat. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat

menghilangkan perilaku atau tindak asusila di dalam masyarakat.

Bilamana dicermati hasil wawancara dengan sampel yang menjadi responden, mereka

berpendapat bahwa Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat belum

terimplementasikan karena usaha - usaha terselubung yang didalamnya terjadi perbutan

asusila tetap marak di Desa Pesaguan. Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis hal

itu justru bertolak belakang. Penindakan terhadap praktik prostitusi atau asusila tidak

dilakukan secara tegas. Bahkan yang terjadi adalah adanya oknum-oknum yang melindungi

tempat - tempat pelacuran seperti warung minum remang - remang secara tidak langsung

dengan memberikan bocoran razia yang dilakukan oleh Satpol PP, Kepala Sekolah, tokoh

Agama, Adat, Pemuda, dan Pelajar. Hal itu dilakukan semata - mata untuk kepentingan

materi.

5.2. Faktor - faktor yang Menghambat Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003

tentang Penyakit Masyarakat

Nilai, norma, dan moral adalah konsep - konsep yang saling berkaitan. Dalam

hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling

melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya

merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma

hukum, norma moral maupun norma kenegaran lainnya. Di samping itu, terkandung juga

pemikiran - pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rastonal, sistematis dan komprehensif.



Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai - nilai yang bersifat mendasar

yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Nilai - nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan

nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang

kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi:

1. Norma Moral

Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun

buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila.

2. Norma Hukum

Yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat

dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah

Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Generasi muda memiliki posisi ganda dalam proses pembangunan nasional, yaitu

sebagai subyek dalam arti generasi muda merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan

nasional yang harus membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa,

juga sebagai objek pembangunan nasional yang berarti menjadi penerus sejarah dan cita-cita

perjuangan bangsa Indonesia.

Dari hal tersebut di atas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas

manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya clan seutuhnya. Guna mensukseskan dan

mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti

dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan



sosial bermasyarakat. Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak

wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu.

Berikut merupakan faktor - faktor penghambat dalam melakukan penertiban tempat-

tempat asusila, baik oleh pihak Kepala Desa, Kasiop Satpol PP Pelalawan, Tokoh Agama,

Adat, Pemuda dan Pekerja Seks Komersial,  karena penertiban tempat-tempat atau usaha

yang didalamnya terjadi tindak asusila akan mendapat perlawanan dari pihak lain. Berikut

wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala Desa, Kasiop Satpol PP Pelalawan, Tokoh

Agama, Adat, Pemuda dan Pekerja Seks Komersial.

Dalam implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat

Komunikasi dan kendala dalam melaksanakannya?

“Menurut saya tidak ada kendalanya jika semua pihak mau untuk melaksanakan dan

mematuhi Perda ini, karena tujuan Perda ini baik untuk masyarakat Desa Pesaguan tentunya,

namun yang menjadi persoalannya pemilik usaha warung-warung yang didalamnya juga

menyediakan wanita-wanita pekerja seks komersial tidak mau untuk patuh dengan aturan”.

(Kepala Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

“Dalam mengimplementasikan Perda ini terutama pemilik usaha - usaha yang

berhubungan dengan tindak asusila, disebabkan pemilik usaha - usaha warung minuman,

salon tidak ada kesadarannya akan bahaya dari usaha yang di usahakan itu, mereka tidak

peduli dengan keresahan masyarakat”.(Tokoh Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus

2013).

“Yang selama ini menjadi permasalahan dalam menerapkan Perda Nomor 3 tahun 2003

ini karena kurangnya kesadaran dari pemilik usaha warung-warung munuman, salon, rumah



makan, mereka menyediakan dalam usaha mereka wanita-wanita pekerja seks komersial.

(Kasiop Satpol PP Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).

“Dalam mengimpelentasikan Perda Nomor 3 tahun 2003, banyak dari pemilik usaha-

usaha warung yang mereka menyediakan wanita - wanita penghibur, mereka telah diberi

peringatan namun kesadaran yang rendah, bagaimanapun masyarakat setempat memperingati,

mereka mereka tetap melakukan usahanya, karena ada oknum-oknum yang juga ikut

membekinginya, saya kira itu telah menjadi rahasia umum”. (Tokoh Pemuda Desa Pesaguan,

tanggal, 23 Agustus 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat rendahnya kesadaran serta terkesan aman

dalam melakukan aksinya pemilik usaha warung yang menyediakan wanita-wanita penghibur

di warung - warung mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih dan ada pihak - pihak yang

membekingi pekerja seks komersial, dalam melakukan razia penertiban selalu razia itu bocor

pada pekerja seks komersial, dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pekerjaan ini

sangat banyak, dari pejabat pemerintahan, keamanan juga ikut dalan pekerjaan ini.

Selanjut wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Pemuda Desa Pesaguan

tentang perlawan dari pihak tertentu dalam menertipkan tindak asusila?

“Ya, dalam penertiban itu tentunya ada perlawan dari pihak - pihak yang usahanya

tidak mau terganggu, karena tempat - tempat asusila itu bisanya berada dalam usaha - usaha

yang legal maupun yang ilegal, namun pihak Kepala Desa melakukan analisa dan

memastikan tempat tersebut”. Di samping itu kendala lainnya adalah banyaknya terjadi

pemalsuan usia melalui KTP, kurangnya atau tidak adanya biaya operasional untuk

melakukan razia dalam hal menanggulangi pekerja seks. (Kasiop Satpol PP Pelalawan,

tanggal 24 Agustus 2013).



“Penertiban tempat - tempat seperti ini sudah jelas ada perlawanan dari pemilik yang

jelasnya dan orang - orang yang mempunyai kepentingan dengan usaha ini, namun untuk

menegakan atau mengimpelementasi peraturan ini kita memberikan laporan pelaku maupun

orang-orang yang ada dibelakangnya”. (Kepala Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

“Untuk melaksanan Perda ini dan yang berhubungan dengan tindak asusila yang

terselubung sudah tentu akan ada perlawanan dari pemilik dan orang-orang yang

berkepentingan dengan usaha ini”. (Tokoh Pemuda Desa Pesaguan, tanggal, 23 Agustus

2013).

“Dalam melaksanakan Perda ini apa lagi yang berhubungan dengan tindak asusila

tentunya akan berhadapan dengan para pengusaha-pengusaha dan orang yang berkepentingan

dengan usaha ini, perlawan sudah pasti, kita menjalankan penertiban sesuai dengan Peraturan

yang telah ada”. (Tokoh Adat Desa Pesaguan, tanggal, 22 Agustus 2013).

Dalam melakukan penertiban selalu ada perlawanan dari pihak - pihak tertentu karena

ada kepentingan pihak - pihak yang ingin mempertahankan pekerjaan ini, karena mereka

tidak berkeinginan untuk menerapkan perda tentang ketertiban umum.

Selanjut wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Adat Desa Pesaguan, tanggal,

22 Agustus 2013 tentang pemberian usaha tindak asusila?

“Biasanya izin yang diberikan bukan izin usaha perbuatan asusila namun usaha lain

seperti, warung, rumah makan, penginapan. Izin usaha inilah yang dimanfaatkan oleh

pengusah untuk menyelewengkannya menjadi usaha lain”. Tokoh Adat Desa Pesaguan,

tanggal, 22 Agustus 2013).



“Izin usaha untuk perbuatan asusila memang tidak ada namun untuk izin usaha lain

yang disalah gunakan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggungjawab”. (Kepala

Desa Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

“Selama ini tidak ada izin yang diberikan untuk mendirikan tempat-tempat yang tercela

seperti tempat perbuatan mesum (zina), namun izin usaha lain ada dan inilah yang

manfaatkan oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab”. (Kasiop Satpol PP Pelalawan,

tanggal 24 Agustus 2013).

Selanjut wawancara yang penulis lakukan dengan Kasiop Satpol PP Pelalawan

tentang hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2003 ini dan

izin usaha tempat perbuatan asusila.

“Untuk izin usaha ini tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan,

karena jika dikeluarkan tentunya akan bertentangan dengan Perda yang telah dibuat oleh

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, setau saya tindakan asusila ini terjadi karena ada oknum

pengusaha yang meyalahi izin usaha yang diberikan oleh pemerintah”. (Kasiop Satpol PP

Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasiop Pol PP Kabupaten Pelalawan Penulis

menanyakan dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana susila di warung-

warung, rumah makan dan salon di Desa Pesaguan apa yan g menjadi hambatannya?

1. Modus Operasi

Modus Operasi atau cara pelaku usaha panti pijat dan salon melakukan usaha mereka

relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksi perbuatannya tersebut,

sehingga tidak menimbulkan perhatian dari masyarakat Desa Pesaguan. Contoh:

memasang nama-nama warung-warung, rumah makan dan kedai dengan berbagai



bentuk agar usaha asusila mereka tidak diketahui oleh masyarakat dan aparat

pemerintahan.

2. Waktu

Para pelaku usaha warung - warung, rumah makan dan salon yang mengadakan usaha

asusila sangat jeli dalam menjalankan usahanya, dibandingkan dengan beberapa

kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan keadaan masyarakat, aksinya

dilakukan pada saat-saat aktifitas masyarakat sedang tidak berjalan seperti pada malam

hari, dan kegiatan dari petugas Pol PP tidak melakukan razia pada malam hari.

3. Sarana

Sarana yang digunakan tidak mencukupi untuk mengawasi para pelaku usaha warung-

warung, rumah makan dan salon sehingga relatif membuat para pelaku lebih leluasa

untuk melakukan usahanya. Di samping itu para pelaku usaha di dalam aksinya.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari

kesalahan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Banyak

sosiolog mempersamakan tingkah laku menyimpang dengan tingkah laku abnormal atau

maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri). Menurut penulis peraturan telah buat untuk

memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Desa Pesaguan, kerena cara-cara pelaku sangat

rapi dan sulit untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan, bahwa yang menjadi faktor penghambat

dalam Implementasika Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masakat, selain karena

adanya perlawanan dari pihak yang berkepentingan dan kurangnya bukti serta kesadaran dari

pengusaha, dan juga karena keterlibatan para oknum Satpol  PP, Polisi dan TNI, karena setiap

dilakukan penertiban selalu PSK itu lolos dari razia yang dilakukan, karena setiap dilakukan

razia informasinya selalu ada yang membocorkan kepada pengusaha warung-warung di Desa



Pesaguan atau PSK itu sendiri. ini jelas ada indikasi oknum dari institusi penegak hukum

yang membocorkan kapan razia itu dilakukan.

5.3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengimplementasikan Peraturan

Daerah Kabupaten Pelalawan No. 03 Tahun 2003.

Kartini Kartono (2005: 266) menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi

masalah tunasusila ini dapat dibagi mejadi dua, yaitu:

1. Usaha yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain:

a. Penyempurnaan perundang-undang mengenai larangan atau pengaturan

penyelenggaraan pelacuran.

b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat

keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.

c. Menciptakan bermacam - macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-

anank puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.

d. Memperluas lapangan kerja bagi wanita, disasuaikan dengan kodrat dan bakatnya,

serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap

harinya.

e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam

kehidupan keluarga.

f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan

pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan

potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau

penyebaran pelacur.



g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah - majalah cabul, gambar gambar porno,

film - film blue dan sarana - sarana lain yang merangsang nafsu seks.

h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Tindakan yang bersifat represif dan kuratif

Usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan usaha

menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk membawa mereka ke jalan yang

benar. Usaha ini meliputi :

a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan

pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para

prostitue serta lingkungannya.

b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan

resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang

susila.

c. Penyempurnaan tempat - tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena

razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing - masing.

d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu untuk menjamin

kesehatan para prostitue dan lingkungannya.

e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi

pelacuran dan mau memulai hidup susila.

f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga pihak pelacur dan masyarakat

asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekasbekas wanita tunasusila itu

mengawali hidup baru.

g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi wanita tunasusila untuk

membawa mereka kejalan yang benar.



h. Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi,

dalam rangka pemerataan penduduk tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi

wanita.

Oleh Kernea itu, tindakan - tindakan ini luas ditujukan kepada semua penyakit

masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan

pemberantasan buta huruf, pembangunan masyarakat desa, perluasan tempat-tempat

penyaluran aktifitas dan kreatifitas sehat bagi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasiop Satpol PP Pelawan upaya yang telah

dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah;

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit

masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.

2. Khusus prostitusi, pihak Pol PP bekerjasama dengan tokoh-tokoh Agama, pemuda,

pelajar dan kepolisian sering mengadakan razia ke tempat - tempat yang disinyalir

sebagai tempat praktik prostitusi, seperti warung - remang, warung kopi, Tempat

Karaoke.

3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.

4. Menindak para pelaku, penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat

penyedia sarana prasarana prostitusi. (Kasiop Satpol PP Pelalawan, tanggal 24 Agustus

2013).

“Yang mestinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tindak

prostitusi di Kabupaten Pelalawan itu dengan melakukan pendataan terhadap pelaku PSK

yang ada, selanjutnya mendata pendatang yang datang ke Kabupaten Pelalawan terutama dari

luar Sumatera, karena PSK yang ada di Kabupaten Pelalawan itu secara umum berasal dari

luar Pelalawan”. (Pekerja Seks Komersial, tanggal 24 Agustus 2013).



Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pelalawan dalam menghilangkan tindak

asusila diwilayah mereka dengan melakukan pendataan pekerja seks komersial, namun upaya

yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pelalawan tidak berjalan dengan baik, setelah

dilakukan pekerja seks komersial selalu kembali keaktifitas mereka semula. Pemerintah telah

menerapkan sanksi sesuai dengan apa yang dijelaskan pada peraturan ini. (Kepala Desa

Pesaguan, tanggal 20 Agustus 2013).

Upaya untuk menanggulangi praktik Prostitusi sebagai berikut;

1. Pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan

terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

2. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, diseseuaikan dengan kodrat dan

bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

setiap harinya.

3. Penyitaan terhadap buku - buku dan majalah - majalah cabul, gambar - gambar porno,

film - film blue dan sarana - sarana lain yang merangsang nafsu seks.

4. Melalui lokalisasi, dengan lokalisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan atau

kontrol yang ketat.

5. Untuk mengurangi prostitusi  diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi,

agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. (Kasiop Satpol

PP Pelalawan, tanggal 24 Agustus 2013).

Dari penjelasan di atas upaya untuk menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten

Pelalawan dengan pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat

keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan. Memperluas lapangan kerja bagi

kaum wanita, diseseuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Penyitaan terhadap buku-buku dan

majalah-majalah cabul, gambar - gambar porno, film - film biru dan sarana - sarana lain yang



merangsang nafsu seks. Melalui lokalisasi, dengan lokalisasi masyarakat dapat melakukan

pengawasan atau kontrol yang ketat. Untuk mengurangi prostitusi diusahakan melalui

aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga

masyarakat yang susila.


