
ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi kebijakan Pemerintah Kota 
Surabaya dalam menangani masalah prostitusi. Tahap terpenting dari proses 
kebijakan publik adalah perumusan kebijakan. Proses kebijakan yang bergaya 
negoisasi dan konflik menyebabkan informasi seputar permasalahan kebijakan 
tidak dapat diperoleh secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga 
solusi yang dihasilkan tidak tepat mengenai sasaran dan terjadi 
ketidakkonsistenan antara Surat Keputusan walikota dengan produk kebijakan 
yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi. 

Untuk menjelaskan fenomena tersebut penulis menggunakan teori 
kebijakan publik, teori perundang-undangan serta teori demokrasi. 

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif yang menggambarkan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam 
menangani masalah prostitusi, proses perumusan dan implementasinya, serta 
pihak-pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan oleh adanya kebijakan yang 
tidak konsisten tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 
wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan penggunaan data 
sekunder. Jangkauan penelitian yang diambil yaitu sejak diundangkannya 
Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 sebagai pengganti Perda Kota besar Surabaya 
Nomor 92IDPRDS Tahun 1953 sampai sekarang. 

Setelah menganalisis, penulis menarik kesimpulan bahwa proses 
kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah prostitusi 
bergaya negoisasi dan konflik. Gaya kebijakan tersebut menyebabkan informasi 
seputar permasalahan kebijakan tidak dapat diperoleh secara menyeluruh oleh 
Pemerintah Kota Surabaya sehingga solusi yang dihasilkan tidak tepat mengenai 
sasaran dan terjadi ketidakkonsistenan antara Surat Keputusan walikota dengan 
produk kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi yang 
menyebabkan kekacauan-kekacauan dalam pelaksanaannya yang mana dalam hal 
ini kebijakan tersebut disatu sisi menguntungkan pihak-pihak yang bermain-main 
diantara celah-celah hukum dengan berlindung dibalik seragam penegak hukum 
untuk melakukan eksploitasi ekonomi terhadap pelacur dan mucikari serta disisi 
yang lain merugikan pekerja seks dan mucikari. 
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