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KATA PENGAI\ITAR

Puji syukur penulis ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan

karuniaNy4 akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir

dalam masa perkuliahan di Program Studi Ilnru Administrasi Negar4 Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Berawal dari keingintahuan penulis akan proses kebijakan Pemerintah

Kota Surabaya dalam menangani masalah pelacuran yang mana dalam kebijakan

tersebut terdapat inkonsistensi antara Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 dengan

Snrat Keputusan Walikotamadya Surabaya No. 50 Tahun 2002, maka penulis

memutuskan untuk mengadakan penelitian tentang "Inkonsistensi Kebijakan

Pemerintah Kota Surabaya dalarn menangani Prostitusi di Surabaya."

Penelitian ini berfokus pada ketidakkonsistenan antar kedua produk

kebijakan di atas dimana menurut Perda semua perbuatan asusila adalah dilarang

untuk dilakukan oleh siapapun juga di seluruh wilayah Kotamadya Surabaya serta

bagaimana proses kebijakan tersebut mulai Iahap formulasi sampai implementasi.

Dari sini kemudian penulis melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih penuh dengan kekurangan dan

kesalalran. Oleh karena itu, penulis membuka tangan bagi siapa saja yang ingin

memberikan masukan, baik saran maupun kritik bagi tulisan ini.

lll
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

a- Bapak dan lbu, yang selama ini telah memberikan doq restu dan

dukungannya, baik secara moril maupun materiil bagi kelancaran sfudi

penulis selama ini. Juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu

memberikan semangat dan perhatiannya serta bersedia meluangkan waktunya

untuk mendengar segala keluh kesah penulis selama mengerjakan tugas akhir

ini. Tidak ketinggalan, untuk keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, manis-

manis dan pinter-pinter, semoga kalian kelak mer$adi manusia yang sholih

dan sholihah

Drs. Gitadi Tegas, MSi., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Terima

kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh dosen di Program Studi

Administrasi Negar4 yang telah memberikan bekal ilmu kepadapenulis.

Gendut, kucing hitamku yang manis dan lucu. Be strong and patient and also

don't ever lose your faith in every step you take. No Gain Without Pain.

Sahabat-sahabat eks-penghuni orumah hantu' Kedung Tarukan Baru Ia No. 20,

MMD, semoga menjadi anggota legislatif yang aspiratif. lnul, sangat baik

me4iadi orang baik tapi yo ojo lugu-lugu po'o. Mbak Ni', turut berbahagia

atas diterimanya kamu menjadi Dosen LINEJ dan belasungkawa atas

tertundanya rencana kita untuk membuat NGO sendiri karena kita akan mapan

c.

d.
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di tempat yang berbeda. Honey, 'bidadari kecil' yang ingin mer$adi 'iron

womano, dan Baby Huey, jangan nangis lagi ya...terus jangan lupa pake

pampers.

Cak Fadil, bapak bijak yang sekarang jadi dosen di UNIBRAW dan Cak

Huda si pengacara eksentrik, terima kasih atas pinjaman buku-buku dan

pertimbangan-pertimbangan yang sangat berguna bagi penulis.

Vivi, Ahris, Farid, Ririn, Bapak Ridwan, Mungky, Muammaro Barok, Alim,

Rosyid, Eyang Kakung Sunuo Isnanto 'Isnaini', Chimenk, Ni'mah dan

sahabat-sahabati PMII Komisariat Airlangga lainnya" dari kalian aku paham

arti persahabatan.

Sahabat-sahabati PMII ITS, Idealisme memang penting dalam hidup tetapi

untuk bisabertahan hidup terkadang kita harus berdamai dengan realita.

Teman-teman 'oMenaxa III', Anik, Yuyun, Ririn, Herda, teruskan

perjuanganmu Wi jarrgan lupa bahwa hidup perlu keseimbangan"

Keseimbangan fisik dan mental, juga otak kiri dan otak kanan.

Teman-teman Administrasi Negara dari angkatan '97 yang telah memberikan

dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama Su'ud

dan Iswanti. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kita selama ini,

semoga bisa terus berlanjut.

Teman-teman Hotline Surabaya baik yang sudah keluar, akan keluar maupun

yang tidak keluar terutarna Mbak Hanum dan Kakak Yo, tabahkan hati kalian.

j .
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Kalau masih kurang tabah, tabahkan lagi. Kata orang Jawa,jamu pahitan itu

menyehatkan.

k. Teman-teman Rental "Cangknrko' yang telah dengan sabar dan setia namun

tetap ceria menemani saya mengetik sampai pagi.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka. Akhir kat4 penulis

hanya mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya, terutama para

penstudi dan pemerhati masalah administrasi negara .

Amin.

Surabay4 4 Juli 2004

Penulis,

Rusi Arivanti
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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. 

xv 
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PENDAHULUAN 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pelacuran bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat. Namun 

demikian, masalah prostitusi selalu menarik untuk dibicarakan dan dibahas. Mulai 

dari pandangan-pandangan masyarakat terhadap aktivitas prostitusi itu sendiri, 

kebijakan pemerintah dalam menangani masalah prostitusi, bagaimana seseorang 

bisa menjadi pekeIja seks komersial, bagaimana ia bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitarnya sampai dengan eksploitasi yang mereka alami dari perbagai 

pihak. 

Sulit menentukan secara pasti kapan munculnya profesi tersebut. 

Namun, bisa dikatakan bahwa sejak adanya norma perkawinan, konon bersamaan 

dengan itu pula lahirlah apa yang disebut sebagai pelacuran. Sebab, pelacuran 

dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam 

masyarakat. Hubungan seksual antara dua orang beIjenis kelamin berbeda yang 

dilakukan di luar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan - baik dengan 

menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak - sudah dikatakan 

orang sebagai pelacuran.1 

Masyarakat sudah memiliki semacam kesepakatan sosial dalam 

memandang kehidupan pelacuran. Warna hitam dan terkutuk sudah menjadi label 

1 Purnomo, Tjabjo, Siregar, Asbadi; " Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus 
Kompleks Pelacuran Dolly", Cetakan ketiga, Grafiti Pers, Jakarta, Maret 1984 bal. 5. 

I. 1 
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PENDAHLILUAN

bagi prostitusi dan pelakunya. Narnun pada kenyataannya, dunia pelacuran

menjanjikan pemenuhan impian-impian yang harus ditebus dengan cara

penyerahan diri yang total oleh perempuan-perempuan yang ingin mewujudkan

impian-impiannya dalam mempertahankan hidup dan keluarganyq meskipun

mereka sadar bahwa perbuatan itu merupakan "patologi sosial" atau penyakit

masyarakat yang harus diupayakan penanggulan gamya.2

Asal-muasal pelacuran dari masa nja-raja di Indonesia sampai modern

mempunyai perbedaan dalam hal pemaknaan.3 Pergeseran tersebut banyak

dilatarbelakangi pada berubahnya pola-laku dan bangunan pemikiran dalam

masyarakat Indonesia sehingga pelacuran mempunyai orientasi material daripada

sebagai aktualisasi kebutuhan zaman.

Kondisi geo-kultural kota Surabaya ternyata banyak menempatkan

prostitusi di setiap sudutrya. Adalah sangat menarik pernyataan seomng aktivis

Non Govemment Organization (NGO) pada Seminar dan Lokakarya Otonomi

Daerah Surabaya yang diselenggarakan oleh Cakrawala Timur di Hotel Cendana

tahun 1999 yang mengatakan Surabaya adalah lokalisasi. Kalau kita perhatikan,

2 Patologi Sosial = Ikmr tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakif' , disebabkan oleh
factor-faktor sosial.Lihat Kartini Kartono, Patologi Sosial. Jilid I. CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal.
13
3 Beranjak dari persepsi pelacur, raja-raja Jawa memakai selir untuk pemrnsan hasrat seksual
mereka. Budak-budak perempuan dipelihara di dalam istana dan setiap raja membutuhkan dapat
dipanggil. Ajaran tantryana kiri menganggap bahwa nafsu harus disalurkan lewat perempuan-
perempuan kotor dari rakyat biasa sedangkan permaisuri adalah istri sekaligus yang melahirkan
pewaris tahta. Masyarakat Indonesia modern seperti di belahan dunia lainnya menjadikan
pelacuran sebagai institusi yang kemudian melahirkan banyak kepentingan berorientasi
eksploitatiftlan bisnis untuk kepentingan beberapaorang. Lihat juga Terence H. Hull, Pelacuran di
Indonesia: Sejarah dan Perkembanganny4 Jakart4l997, Pustaka Sinar Harapan, tla,l'73.

r .2
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PENDAHULUAN

Surabaya memang banyak tersebar tempat-tempat prostitusi baik yang terlokalisr

dalam lokalisasi atau yang beroperasi di pinggu jalan bahkan di daerah makam.

Tabel l.l.
Banyaknya Pekerja seks Menurut Umur

Surabaya Utara

[-Nama 
-l 

umur
I Kecamatsn i *---+i IUMLAH I

L___-] t*l"l E m F-q f '-,: i L-___r
lK'e-_ml-ane1aj1 1"'1 ltjuf?'s-lT '30-llj:jf-'srt_lt 

rs-:
m!:f'': I[ry ]t-:L:[L]f q{j:f:

|lutrltr-lt railmlf t'-If 'q:]ff]l_lq5ll -:o"0.-l
t r _-ll w.S{rr-lt?1p--lf ? lf J"l[mf--]

Laporan Pendataan Departemen Sosial JatinU 2000

Surabava Timur

f-Na'o"-lf- umur
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Kompleks pelacuran pertama di Surabaya adalah Bangunrejo. Kawasan

yang terletak di dekat pelabuhan Perak tersebut dianggap sebagai lokalisasi

terbesar di Asia pada tahun 1950-an. Tetapi karena ada pertentangan nilai dengan

masyarakat yang menetap di sana setelah berdirinya lokalisasi tersebut dan

melalui aparat RT yang melarang keberadaan rumah bordir di daerah

kekuasaannya, maka para PSK akhirnya berpindah ke Bangunsari. Selain

Bangunrejo di masa lampau dan Bangunsari saat ini, masih banyak kawasan di

Surabaya terutama yang dekat dengan stasiun kereta api, seperti Kremil (sekarang

Tambak Asri), Tandes, Gubeng, dan Wonokromo, telah berkembang menjadi

kantong-kantong pelacuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah.a

Bisnis Prostitusi itu sendiri mempunyai penggolongan berdasarkan uang

yang diterima sebagai bayaran atas pelayanan seksual yang diberikan. Kelas

pertama yaitu kelas ekonomi atas yang bertarif Rp 500.000,00 dimana pangsa

pasarnya berasal dari kelas eksekutif berpenghasilan tinggi, pejabat tinggi dan

orang asing. Aktivitas prostitusi kelompok ini biasanya dikemas secara rapi dan

terselubung sehingga tidak diketatrui oleh banyak orang. Untuk mengamankan

bisnisny4 biasanya mereka backing aparat atau pejabat setempat.

Kelas ke dua dalam bisnis ini memasang tarif Rp. 75.000,00 hingga Rp.

500.000,00. Sedangkan kelas ekonomi rendah atau kelas terakhir bertarif Rp.

25.000,00 ke bawah yang "para pengguna jasa PSK" ini biasanya dari kalangan

n Terence H. Hull, Pelacaran di Indonesia: Sejmah dan Perkcmbangsnrrya,Jakarta, 1997, Pustaka
Sinar Harapan,hal.73.
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tukang becak, kuli bangruran: pdxo pekerja kasar,5 para pencopet, polisi, tentara

dan aparat pemerintahan tingkat rendah.

Jika kita lihat lebih dalam kehidupan di Lokalisasi, sangat kontradiktif di

mana di satu pihak masyarakat memandang pelacuran sebagai sisi hitam dari

kehidupan kota yang semarak serta memberikan 'stempel' laknat pada

perempual-perempuan yang mencoba mempertahankan kehidupannya melalui

*lembah yang berlumpur dan bernoda itu". Namun di sisi lain mereka juga turut

melakukan eksploitasi terhadap para PSK. Seorang Ibu RT di Bangunsari VI

mengatakan bahwa para penjual makanan dan pakaian memasang harga lebih

mahal jika mengetahui pembelinya adalah PSK. Hal ini dibenarkan oleh JL,

aktivis NGO, koordinator pendampingan untuk masalah PSK. Ia juga

menambalrkan bahwa para tukang becak di daerah yang ia dampingi (Bangunsari

dan Tambak Asri) sekaligus merangkap sebagai calo yang menjual perempuan

kepada mucikari. Tidak hanya itu, aparat-aparat pemerintah juga memungut pajak

dari pemilik wisma atau rumah bordil dan sejumlah iuran dari PSK seperti iuran

sampah dan keamanan meskipun keberadaan wisma-wisma dan aktivitas

prostitusi tidak pernah dilegalkan secara eksplisit melalui kebijakan-kebijakan

tertulis yang mereka hasilkan.

Para pemilik wisma diharuskan membayar pajak karena mereka

mendapatkan izin mendirikan tempat hiburan, padahal rumah bordil tidak

termasuk dalam jenis-jenis usaha obyek dan daya tarik wisata yang dilegalkan

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 27

t Radar Surabaya, 26-27Apnl2001
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Tahun 1996 tentang Pengaturan Obyek Wisata serta Perda Nomor 4 Tahun 1997

tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan. Bahkan keberadaannya telatr

dilarang sejak tahun 1953 melalui Perda Kota besar Surabaya Nomor 92iDPRDS

Tahun 1953 tentang penutupan rumah-rumah pelacuran dalam kota Besar

Surabaya, disusul dengan Perda Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 7 Tahun

1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila

di Kotamadya Surabaya.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Perda No. 7 Tahun 1999 tersebut,

Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45l3051402.01.A4n0A0

tentang Pelakssanaan Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran Asusila dan Surat

Keputusan Nomor 50 Tahrm 2002 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk

Perbuatan Asusila Selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di

Kota Surabaya.

Kehadiran Surat Keputusan Walikota Nomor 50 Tahun 2002 tersebut

justru menjadi kontroversi, sebab surat keputusan tersebut mewajibkan

penutupan/penghentian penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila

hanya selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri saja. Ini berarti

secara implisit memberi pelegalan teftadap aktivitas prostitusi di Surabaya diluar

bulan Ramadhan.

Dilihat dari segi positifrrya, sesungguhnya lokalisasi adalah pilihan

paling realistis untuk membatasi ruang gerak dan penyebaran pengaruh buruk dari

bisnis tersebut terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Dalam aspek

epidemologis, hasil sero-survei memperlihatkan bahwa paxa pekerja seks
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komersial di jalanan ternyata memiliki insiden PMS (Penyakit Menular Seksual)

lebih tinggi dibandingkan dengan para PSK lokalisasi maupun ketas tinggi6. Oleh

karena itu, langkah untuk melalcukan pembubaran lokalisasi yang telah ada perlu

dikaji ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek medis,

sosial budayq ekonomi, psikologis dan aspek lainnya.

Dalam pemikiran umum, lokalisasi merupakan fenomena pasca 1970

dimana di Jakart4 Gubemur Ali Sadikin merasionalisasi dan mengendalikan

berbagai aspek yang berkaitan dengan industri seks dimana sebelumnya

menunjukkan kecenderungan yang tidak teratur dan terkadang membahayakan.

Di Surabay4 keberadaan lokalisasi pelacuran tidak pernah dilegalkan

secara eksplisit-meskipun pajak penghasilan yang ditarik dari daerah tersebut

cukup besar-oleh pemerintah karena pertimbangan politis dengan

mengatasnarnakan moral. Namun demikian, secara implisit - kebijakan tak te*ulis

- Pemerintah Kota Surabaya melegalkan adanya praktek prostitusi di lokalisasi.T

L2. Permasalahan

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mencari jawab atas

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

6Septi Ariadi, Studi Analisis Situasi HII//AIDS dan Dampabrya terhadap Anak-anah Wanita dan
Keluarga Di Propinsi JawaTimur, Surabaya: Guna Widya, Desember 1999.
t Sugianto cam, Keefektfan Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penanggulangan Pelacaran
Remaja (Studi tentang Penanggulangon Pelacaran Remqja untuk Pernerintah Kota Surabaya),
Skripsi, 2000n00l hal. 102
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l. Bagaimana bentuk inkonsistensi kebijakan Pemerintatr Kota Surabaya

dalam menangani masalah prostitusi?

2. Bagaimana tipologi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam

menangani masalah prostitusi?

3. Pihak mana yang yang menerima dampak inkonsistensi dan gaya

kebijakan tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana inkonsistensi kebijakan Pemerintatr Kota

Surabaya dalam menangani masalatr prostitusi di Surabaya?

2. Untuk mengetahui tipologi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam

menangani masalah prostitusi di Surabaya?

3. Mengetahui Siapa pihak yang menerima darnpak kebijakan penanganan

masalah prostitusi, dalam hal ini pihak yang diuntungkan dan dirugikan

oleh adanya inkonsistensi dan gaya kebijakan tersebut?

I.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penulisan ini secara tidak langsung akan memberikan infomrasi

kepada pembaca tentang bagaimana inkonsistensi dan gaya kebijakan

Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah prostitusi di
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Surabaya serta siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan

tersebut.

2. Sebagai bahan rujukan bagi peminat, pemerhati, serta pihak-pihak

yang berkonsentrasi pada masalah-masalah sosial khususnya PS

masyarakat di daerah prostitusi.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi

kebliakan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah serta meqiadi

imbal balik dalam penrmusan kebdakan selanjutnya.

I.5. Kerangka Teoritik

I.5.I. Studi Kebijakan Publik

Keberadaan lokalisasi prostitusi beserta aktivitasnya di Surabaya selalu

menjadi polemik. Dalam masyarakat Surabaya terdapat kelompok yang pro dan

kontra terhadap keberadaan lokalisasi. Pihak yang kontra terhadap keberadaan

lokalisasi berangkat dari asumsi batrwa aktifitas prostitusi itu bertentangan dengan

nonna-nonna " yang ada dalam masyarakat dan menganggap lokalisasi

memberikan dampak negatif terhadap kualitas moral dari masyarakat yang ada di

sekitarny4 sehingga keberadaannya harus ditentang dan diberangus. Sedangkan

pihak yang pro terhadap keberadaan lokalisasi menggunakan asumsi bahwa hal itu

adalalr kenyataan yang tidak dapat dihindari selama permintaan terhadap jasa

lain

dan
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pelayanan seks tetap ada, dan lokalisasi dianggap sebagai upaya rasional untuk

melokalisir pengaruh-perngaruh buruk dari prostitusi.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah membuat kebijakan-kebrjakan

terkait dengan masalah prostitusi di Surabaya, baik kebijakan yang dihasilkan

sendiri oleh pemerintah dalarn arti institusi eksekutif Kotamadya Surabaya yang

berupa Surat Keputusan Walikota maupun kebijakan yang dibuat bersama-sama

dengan pihak legislatif -Peraturan daerah.

Merujuk pada pendapat paxa ahli kebijakan, maka akan kita temukan

berbagai macam definisi kebijakan pemerintah yang secara garis besar dapat

dibedakan mer{adi duas:

Pardangan pertama adatah pendapat para ahli yang mengidentikkan

kebijakan negara dengan implementasi kebijakan tersebut. Pendapat para ahli

cenderung didasarkan pada suatu asumsi bahwa apapun yang dilakukan oleh

pemerintah pada dasarnya bisa disebut sebagai kebijakan Negara. Sehubungan

dengan ini seorang ahli analisis kebijakan, RS. Parker berusaha untuk menyajikan

suatu daftar yang cukup lengkap mengenai berbagai definisi kebijakan Negar4

diantarariya:

"Kebijaksanaan negara itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian
asas tertentu" atau tindakan yang dilaksanalcan oleh pemerintah pada
suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau respon
terhadap suatu keadaan yang kritis." (Parker:1975,hal |44).

"KebijaksanaarLnegara itu adalah suatu wilayah atau bidang tertentu dari
tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan

t Sholichiq Abdul Walrab, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta, RinekaCipta
1990
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telaah yang kritis, yang meliputi antara lain sebagai tindakan dan
prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat
kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam suatu disiplin berfikir
tertentu semisal ekonomi, sains atu politik." (Parker, Ibid).

Sedangkan oleh Thomas R. Dye (1978, ha1 3) kebijakan Negara

didefinisikan sebagai semua pilihan atau semua tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, baik berupa piliharr untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk

tidak melakukan suatu apapun.

Senada dengan pendapat R. Dye, Edward dan Sharkansky

mengemukakan definisi kebijakan sebagai :

Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa
yang tidak dilakukannya, ...ia adalah fujuan-tujuan atau sasaran-sasaran
dari program-program...pelaksanaan niat-niat dan peraturan-peraturan
(1978, hal.2).

Pandangan kcdua adalah pandangan para ahli yang memusatkan

perhatiannya pada masalah implementasi kebijakan. Para ahli ini dapat dibagi

menjadi dua, yaitu mereka yang melihat kebijakan Negara sebagai keputusan

pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaftm tertentu dan

mereka yang beranggapan bahwa Negara mempunyai akibat-akibat atau dampak

yang diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Kelompok pertama seperti Nakamura dan Small Wood memandang

kebijakan Negara berdasarkan tiga aspek, yaitu penrmusaan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagi mereka sesuatu yang disebut
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kebijalsanaan pasti mengandung ketiga aspek tersebut. Dalam hubungan dengan

ini, mereka menganggap kebijakan adalah:

ooSerentetan instruksi/ perintah dari para pembuat kebijaksanaan yang
ditujukan untuk para pelaksana kebijaksanaan yang mer{elaskan tujuan-
tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut." (1980, hal.3l).

Selain itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa kebijakan

sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. Oleh karenanya

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakanNegara sebagai hipotesis yang

mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramalkan.

(Pressman dan \Mildavsky).

Dari rangkaian definisi kebijakan publik di atas, serta apabila kita

merujuk pada pengertian dasamy4 yaitu sebagai perwujudan keinginan para

sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangane,tjta, dapat

melihat bahwa kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kepentingan publik

yang oleh Islamy disebut 'semangat kepublikan'. Hal ini didasarkan pada asumsi

bahwa kebanyakan warga negara menaruh banyak harapan pada administatur

publiknya agar mereka selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

publik. Untuk dapat menjadi abdi masyarakat yang selalu memperhatikan

kepentingan publik, maka administratur publik perlu memiliki 'semangat

kepublikan'. Semangat responsibilitas administratif dan politis harus melekat juga

pada diri administratur publilq sehingga ia dapat meqialankan peran

profesionalnya dengan baik. Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka

n Parsons, Walme, Pubtic Policy: An Introductionfor The Theory and Praccise of Policy Analisys,
Edward Elgar Publishing Inc. Cambrigde,L997,h^L 2l

r. t2
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mejadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlalq

yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas

obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya"ro.

Nanrun, kemudian, tenryata sukar untuk mengenali apakah yang

dimaksud dengan kepentingan publik itu" dan bagaimana kita mendefinisikan

kepentingan publik tersebut. Bahkan Glendon Schuber! Jr sempat menanyakan

apakah sebenamya teori kepentingan publik itu ada. Sebab untuk memahami

kepentingan publik itu sendiri ternyata paling tidak ada tiga aliran yaitu rasionalis,

idealis dan realis.rr

Dari penjelasan Schubert tersebut kita dapat melihat bahwa ada banyak

aliran yang menawarkan caxa mengidentifikasi kepentingan publik tersebut.

Pertama adalah aliran rasionalis yang mengatakan kepentrngan publik adalah

kepentingan terbanyak dari total jumlah penduduk yang ada. Sehingga dapat

dikatakan bahwa aliran ini setuju dengan pola dwi partai, yaitu, suatu pola dimana

terdapat partai rnayoritas dan partai minoritas. Partai mayoritas dianggap sebagai

representasi dari kepentingan publik, sedangkan partai minoritas adalah

sebaliknya. Kedua, aliran idealis yang mengatakan bahwa kepentingan publik itu

adalah yang 'luhur', sehingga tidak boleh direkayasa oleh sekelompok orang.

Perekayasaan kepentingan publik itu bisa berwujud pelembagaan pada partai

dominan dan partai minoritas. Menurut pandangan ini, partai mayoritas belum

t0lslamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebiiaksanaan Negar4 Bumi Aksar4 Jakar:t41997,
hal.l2

ttschubert J.R, Glendon, Is There a Public lnterest Theory Reprinted from Carl J.. Frederich (e(
The public Interest) atherton press, New York, 1966, Ilr,l.492
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tentu mencenninkan kepentingan publik dan demikian sebaliknya" bisa saja partai

minoritas adalah cerminan kepentingan publik. Ketiga, adalah pandangan realis

yang memandang bahwa kepentingan publik itu adalah hasil kompromi dari

pertarungan berbagai kelompok kepentingan. Ini berangkat dari kenyataan bahwa

pada dasarnya setiap orang pasti memiliki kepentingannya sendiri-sendiri

berdasarkan latar belakangnya masing-masing, sehingga kepentingan publik itu

adalah merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawat sekian banyak

kepentingan itu.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan di atas dan merefleksikannya

pada kenyataan riil kehidupan politik modern. Pandangan yang dapat

kita simpulkan bahwa merumuskan apa yang dimaksud dengan

publik itu dalam realitas masyarakat dewasa ini adalah pandangan kaum realis

yang menekankan pada hasil kompromi dari berbagai pihak yang ada.

Pada akhirnya kita juga dapat menemukan tempat bagi posisi dan

orientasi studi kebijakan publik tersebut. Dimana ketika dikatakan bahwa studi

kebijakan publik itu berorientasi pada kepentingan publik, itu berarti ia juga

berorientasi pada berbagai kepentingan yang beragam di . Lebih jauh"

studi kebijakan publik juga berorientasi pada proses dialogis dari berbagai

kepentingan tersebut, yang kemudian hasil kesepakatan proses dialog demolratik

itulah yang dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik.
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L5.2. Inkonsistensi Kebij akan

Dalam pembuatan kebijakan sangat penting memperhatikan apakah

kebijakan yang akan dibuat itu tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah

dibuat sebelumnya Sehingga tidak terjadi disorientasi tujuan serta kekacauan

dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu juga perlu dilihat apakatr

regulasi yang akan dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal

ini penting agar kebijakan yang diambil mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Hans Nawiasky-sebagaimana dikuttp oleh Maria Farida Indrati

Suprapto*mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari Negara manapun selalu

berlapis lapis dan berjenjang-jenjang, dimana nonna yang di bawah berlaku,

berdasar, dan bersumber pada nonna yang lebih tinggi, sampai pada norma yang

tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tidak hanya itu, norma hukum dari suatu

Negara juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan nonna-

nonna hukum dalam suatu Negara menfadi empat kelompok besar yang terdiri

atas:

Kelompok I

Kelompok II

Kelompok III

Kelompok [V

St aa*fund am e nt al nor m (Norma Fundamental Negara)

Staatsgrundge s etz (Aturan Dasarl Pokok Negara)

Formell Gesetz (Undang-undang "formalo)

Verordnung & Autoname Satzung (Atrran pelaksana & aturan

otonom).12

tt Hans Kelsen via Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan
P embentukawrya, Cetakan ke- I 1, Yoryakarta" I 998, Kanisius hal. 27
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Apabila kita bandingkan dengan sistem nonna hukum Negara Republik

Indonesia yang terbentuk seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar

1945 sebagai konstitusinya" maka kita melihat adanya cerminan dari sistem nonna

yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam sistem nonna hokum Negara

Republik lndonesia. Dalam sistem noilna hukum Negara Republik brdonesia,

noilna-nonna hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis

dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu

berlaku, bersumber, dan berdasar pada nonna yang lebih tioggr, dan norma yang

lebih tinggi berlaku, bersumber, adan berdasar pada nonna yang lebih tinggi lagi,

demikian seterusnya sampai pada suatu nonna Dasar Negara Republik Indnesia

yaitu Pancasila.

I. 16
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Tata Susunan Norma Ilukum Republik Indonesia

PANCASILA
(PembukaanIILJD 1945)

Batang Tubuh UUD 1945

Ketetapan MPR

Konvensi Ketatanegaraan

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden
Keputusan Menteri
Keputusan KA. LPND
Keputusan Diden Dep.
Keputusan 'BD' Negara
Perda Tk I
Keputusan Gubernur
Perda Tk II
Keputusan Bupatil Walokotamadya

Pemerintah Non Departemen

Didalam sistem noflna hukum negara republik Indonesia, Pancasila

merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang

tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh batang tubuh Undang-Undang

Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Hukum Dasar

Tidak Tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar

Negara atau Aturan Pokok Negara serta peraturan Pelaksana dan Peraturan

Otonom yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan

Menteri, serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan otonom lainnya.l3

Norma
Fundarnental

Negara

Aturan Dasar/
Pokok
Negara

UU'formal'

Aturan
Pelaksana &

Aturan
Otonom

t3 Maria Farida Indrati Soeprapto, IbidhaL 39
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Oleh Karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu

memperhatikan asas-asas pembenfukan peraturan prundang-undangan yang patul

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

patut menurut A. Hamid S. Attamimi adalah sebagai berikut:

1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia;

2) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Pemerintahan Berdasar Sistem

Konstitusi;

3) Asas-asas lainnya.

Asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

a) Asas tujuan yang jelas

Asas ini mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan letak peraturan

perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan,

tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan

tujuan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

b) Asas organ/ lembaga yang tepat dan materi muatan yang tepat

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya

kejelasan kewenangan organ-organ/ lembaga-lembaga yang menetapkan

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

c) Asas perlunya pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau altematif-altenratif

lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan

membentuk peraturan perundang-undangan.
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d) Asas dapatnya dilaksanakan

Mengenai asas ini orang melihatrya sebagai usaha untuk dapat

ditegakkannya peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebab

tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak

dapat ditegakkan.

e) Asas dapafirya dikenali

Mengenai alasan pentingnya asas ini yang dapat dikemukakan ialah,

apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dikenali dan

diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentitrgffi, maka ia

akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan

asias persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak

menghasilkan pengaturan yang direncanakan.

0 Asas perlakuan yang sama dalarn hukum

Dalarn mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh

adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada

sekelompok orang tertentrg karena hal ini akan mengakibatkan adanya

ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap

anggota-anggota masyarakat.

g) Asas kepastianhukum

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang pada

dasarnya haruslah dipenuhi, yang merupakan pengkhu$Nan dari asas

umum tentang kepastian hukum. Asas ini merupakan salah satu sendi asas
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umrxr Negara Berdasar Atas Hukum yang dianut oleh Negara Republik

Lrdonesia.

h) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal

atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-

undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalatr-masalah

umum, jug a bagimasalah-masalah khusus. la

I.5.3. Kebijakan Publik dalam Penanganan Prostitusi di Surabaya

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan

publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

menyangkut pilihan-pilihan qpapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk

melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, maka dapat dipahami bahwa

Pemerintatr Kota Surabaya memang perlu untuk mengambil kebijakan yang

bersifat khusus dalam menangani masalah pelacuran yang kian marak di

Surabaya.

Dalam pengambilan kebijakan itu Pemerintah Kota harus tetap merujuk

pada tujuan atau azas dari penrmusan kebijakan tersebut, sebagaimana

dir:ngkapkan Parker bahwa kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan tujuan

tertentu, serangkaian azas tertentu, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

14 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelengguaan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang
Berfimgsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Jalcarta: Disertasi, Fakultas Pasca
Sarjana Universitas Indonesia" I 991, hal. 33 I -345
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pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu obyek sebagai respon

terhadap suatu keadaan yang kritis. Sehingga tidak sampai terjadi inkonsistentesi

dalam kebijakan-kebrjakan yang terkait dengan prostitusi, baik inkonsistensi antar

kebijakan tertulis yang diambil maupun inkonsistensi antara kebijakan tertulis

dengan pelaksanaan di lapangan.

Sedangkan menurut David Easton kebijakan publik merupakan alokasi

nilai-nilai otoritatif untuk masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat

berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih

oleh pemerintah untuk dilalcukan atau tidak dilakukan adalah hasil-hasil dari

alokasi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai tanggung jawab untuk menangani masalah

prostitusi sebagai perwujudan dari hak otoritatif untuk memaksakan pelaksanaan

suatu kebijakan terhadap masyarakat tanpa menyalahi prinsip dasarnya sebagai

pelayan publik serta nilai-nilai demokrasi.

I.5.4. Kebijakan Publik dalam Penanganan Prostitusi dan Demokrasi

Studi kebijakan publik sebagai proses politik yang berorientasi pada

akomodasi kepentingan publik, pada saatnya harus bersinggungan erat dengan

konsep demokrasi. Sebab tanpa persinggungan, bukan hal yang tidak mungkin

kebijakan publik justru akan meminggirkan kepentingan publik itu sendiri.

Dengan kata lain" ia meqiadi alat bagi kekuasaan yang ada di sebuah bangsa untuk

melalrukan tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif untuk kepentingan sedikit
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orang. Kebijakan publik, pada posisi ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, dan

keuntungan dari produk politik (yang mengatasnamakan banyak orang) itu pun

tidak berimbas pada keseluruhan masyarakat. Secara konseptual, studi kebijakan

publik yang tidak bersinggungan dengan konsep demolaasi ini sering disebut

dengan istilah iron cage atau ada pula yang menyebutnya dengan iron triangle.Is

Secara lebih eksplisit Jaques Ellul melontarkan kritik terhadap analisis kebijakan

publik yang menuruftrya melemahkan demokrasi, sebab analisis kebijakan

cenderung akan dikuasai oleh pakar analis kebijakan.l6

Demokrasi, barangkali adalah akronim Yunani yang paling absurd.

Sebab tidak mung?,rn demos (rakya| dan lvatos (otoritas), atau sebutlah

kekuasaan rakyat, bisa berwujud secara absolut dan konkrit, sedangkan Pemilu,

yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan suara rakyat

pun sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan. Dan sebagian yang

menguasai keseluruhan itu bisa jadi malah membawa masyarakat pada jurang

penderitaan. Itulah alasan mengapa Socrates tidak setuju dengan demokrasi dan

lebih mengusulkan meritokrasi, dimana masyarakat dipimpin oleh orang-omng

yang mempunyai keahlian tinggi dibidang yang dibutuhkan lembaga-lembaga

kekuasaan.

Namun perkembangan konsep demokrasi sekarang makin mengalami

kemajuan pesat. Ia tidak lagi mempercayakan eksistensinya dengan mutlak pada

ttParsons, Wayne, Public Policy: An Introduction for The Theory and Praccise of Policy Analisys,
Edward Elgar Publishing Inc. Cambrigde
1997, hal. 580

tu Jaques Ellul via Jenkins- Smith, Hank C., Democratic Politics and Policy Analisys, Califomia:
Book/ Cole Publisher Company
1994:205
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mekanisme formal (seperti pemih4 partai, legislatif, dan sebagainya), tetapi lebih

mempercayakan pada penyelenggaraan politik kenegaraan sehari-hari. Karenanya"

pandangan realis akan lebih cocok untuk mencema keberadaan demokrasi saat ini.

Berangkat dari kesadaran ini, kemudian studi kebijakan publik

menyandarkan dirinya atas persinggungannya dengan konsep demokrasi, dengan

menggunakan indikator akomodasi kepentingan publik Kepentingan publik yang

dimaksud jelas merupakan proses tarik-menarik antar kepentingan dalam

masyarakat, yffig kemudian dapat meqielma menf adi opini publik.

Kemudian, yang harus dilakukan adalah melakukan perumusan masalah

kebijakan yang akan dipecalrkan oleh pemerintah. Meski tidak mudah, tetapi

secara konseptual itu harus dilakukan. Apalagi gerakan dunia intelektual

juga sejalan dengan tuntutan tersebut. Sebut saja Giddens dengan Jalan Ketiga-

nya misalnya, ketika ia sedang berbicara tentang pembangunan demokrasi maka

satu dari eftrm poin yang ia tawarkan berbicara tentang keharusan bagi negara

untuk memperluas ruang publik. Perluasan ruang publik berarti juga reformasi

konstitusional yang diarahkan pada nansparansi dan keterbukaan yang lebih besar

dalam proses politik yang ada di sebuah negara.tT

Tuntutan semacam itu, dalam perkembangan studi kebijakan publik

berikutrya banyak ditemukan penyimpangan. Terutama ketika studi kebijakan

publik didominasi oleh pandangan positifistik dan ekonomik. Pada masa ini

kebijakan publik menjadi sangat elitis dan hanya dikuasai oleh kelompok pakar,

tt Giddens, Jalan Ketiga: Pembahanran Demokrasi Sosial (Terjemahan), PT. Gramedia Pustaka
Utam4 Jakarta
1999 hal. 83
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publik tidak terlibat. Abdul Wahab menyebut keadaan analisis kebijakan publik

seperti ini dengan dominasi kalkulasi teknonomi (teknik dan ekonomi). Dalam

penjelasan ini Abdul Wahab mengatakan

"dengan itu maka kalkulasi "teknonomi' (teknik dan ekonomi) biasanya
lebih menonjol daripada sosial politik. Penggunaan analisis model
ekonomi ini mengundang resiko: akan banyak menyingkirkan variabel-
variabel yang oleh partisipan lain (misalnya warga masyarakat setempat
para aktivis lingkungan, pengamat dan pecinta lingkungan hidup)
dianggap penting dan layak diperhitungkan. Pada proyek-proyek
pembangunan semacam itu, diskursus yang terbuka dan kritis untuk
"mempertemukan asumsi" tidak terjadi, sebab interaksi sosial biasanya
berlangsung dalam suasana kaku, didominasi oleh para pakar dan birokrat
dalam wacana resmi, tak jarang dalam bahasateknis yang tidak dimengerti
oleh masyarakat banyak."l I

Paparan-paparan di atas pada dasarnya masih berupa tuntutan-tuntutan

akan demolcatisasi studi kebijakan publik tersebut. Namun demikian, tidak

sedikit orang yang kemudian bertanya apakah pada tingkatan praktis hal itu

mungkin dilakukan?, dan kalau mungkin bagaimana caranya?. Menanggapi

pertanyaan semacam ini, Abdul Wahab mengemukakan dua pendekatan altematif

bagi analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan partisipatif (AKP) dan analisis

kebijakan sebagai diskursus. Pendekatan pertama, AKP, pada dasarnya menolak

paradigma positivisme, dan lebih codong pada fenomenologi sebagai caxa yang

lebih baik dalam melakukan interpretasi. Pada pendekatan ini terdapat empat

varian, yaitu : AKP untuk demolaasi partisipatif, penyediaan input analitik

melalui AKP, AKP interpretatif dan analisis kebijakan bagi kepentingan

stakeholders. Pendekatan kedua, analisis kebijakan sebagai diskursus,

tt Sholichin, Abdul Wahab, 1998, Analisis Kebiiakan Publik Teori dan Aplikasiny4 Fakultas
Ilmu AN Brawijaya Malangl998 hal. 50
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memfokuskan diri pada keyakinan adanya kemajemukan atau pluralisme nilai-

nilai dan argumen yang bisa kita manfaatkan untuk memahami isu kebijakan

apapun. Pada pendekatan ini ada tiga varian yaitu, model diskursus analitib

model diskursus laitis dan model diskursus persuasif.re

Akhirnya, bisa dikatakan batrwa sebenarnya analisis kebijakan publik

sebenarnya dapat memperkuat demokrasi. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh

Jenkins-Smith bahwasanya dengan analisis kebdakan publik maka akan terbuka

ruang debat publik.2o Hal itu dikemukakannya setelah melakukan kajian

mendalam atas rencana kebijakan di AS, di mana saat itu terjadi benturan antara

hasil analisis yang dilakukan pihak pemerintah dalam hal ini Diageo - bursa

efeknya Amerika Serikat - dan Council of Economic Advisor dengan analisis

kebijakan publik independen Mar Ad. Dari benturan yang terjadi antar para pakar

analis kebijakan tersebut maka terbukalah ruang publik atas rencana kebijakan

yang ada saat itu. Dengan demikian, terbangun kesadaran bahwa analisis

kebijakan itu dapat memperkuat demokrasi.

Selanjutnya, masih oleh Jenkins-Smith, dinyatakan bahwa demokrasi

juga dapat memperkuat analisis kebijakan publik. Sebab, konteks politik dimana

analisis kebijakan dilakukan akan sangat mempengaruhi hasil analisis kebijakan

tersebut. Pada konteks politik demokrasi, dimana didalamnya terdapat ruang debat

publik yang terbuka luas, maka akan sangat kondusif bagi berbagai pihak dalam

tt ibid hal. sl-60.
2o Jenkins-Smith, Hank C, Democratic Politics and Policy Analisys, California: Book/ Cole
Publisher Company I 990, Ml 217
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melakukan analisis kebijakan publik meski membawa hasil berbeda dengan

analisis yang dilakukan oleh pihak pemerintatr.2r

I.5.5. Tipologi Proses Kebiiakan

Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kebijakan dipandang

sebagai sebuah proses. Artinya, kita akan melihat kebijakan publik pada tingkatan

praktisnya, yaitu bagaimana ia dibuat, diimplementasikan dan pada akhirnya ia

harus melakukan perubahan-perubahan tertentu.

Ada banyak pakar yang menawarkan bentuk dari proses kebijakan ini.

Salah satu diantaranya adalah Laswell yang membaginya menjadi tujuh tahap,

yautta intelligence, promotion, prescription, invocation, application, termination

dan appraisal. Kedua, Rose membaginya meqiadi dua belas tahap, yutu public

recognittion, of the needfor analisis policy to exist, how issues are placed on the

agenda of public conffoversy, how dernands are advanced, the form of

government involved interpretatif policy-making, resources and constraints,

palicy decisions, what determines governmental choice, choice in its context,

implementation, otttputs, policy evaluation, and feedback22 Ketiga, Jones yang

membaginya pada sebelas tahap, yaitu persepsi, agregasi, organisasi, representasi,

penyusunan agend4 formulasi, legitimasi, penganggaran, implementasi, evaluasi

tt lbid hal.2t}-22a
22 Parsons, , Wayne, Public Policy: An Introduction for The Theory and Praccise of Policy
Analisys, Edward Elgar Publishing, Inc. Carrbrigde, 1997,hal" 71-72
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dan penyesuaian/tenninasi.23 Dan tentunya masih banyak lagi pakar-pakar yang

menawarkan model dari proses kebijakan tersebut. Namun, dari sekian banyak

tawaran itu Jones menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua itu dapat

dikelompokkan menjadi empat talrap, yutu pertama, tahap bagaimana masalah-

masalah yang ada bisa masuk kekuasaan ruang pemerintah, kedua, talrap

bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret menyikapi masalah-

masalah tersebut, ketiga, tahap tindakan-tindakan pemerintah itu masuk ke

masalatr di lapangan, dan keempal, adalah tahap kembalinya program ke

pemerintah agar ditinjau kembali dan diadakan perubahan-perubahan bila

dianggap mungkin.

Melihat proses kebijakan secara berahap seperti di atas, jelas tidaklah

sempurna. Artinya, dalam kenyataan di lapangan, kompleksitas politik akan lebih

mewamai proses kebijakan, sehingga dia tidak mungkin berjalan sedemikian

'lugu' seperti tahap-tahap di atas. Bahkan Jones sendiri menyadari hal ini ditengah

tawarannya atas proses kebijakan tersebut. Jones mengatakan

"1. Walaupun rangkaian kegiatan tersebut tampak logis, bukanlah sesuatu
yang mutlak untuk diikuti secam berurutan... 2. Demikian pula halnya
dengan kegiatan-kegiatan lain" yang bisa saja tidak berurutan tempatrya
atau bahkan melompati kegiatan yang lain. Sebagai contoho para
pendefinisi permasalatran (deJiners) mengoperkan tongkat kepada
agrcgator yang pada gilirannya langsung membawanya ke para penyusun
agenda (analisis setters). Dengan demikian, ada beberapa kegiatan yang
tumpang tindih (overlapping), dan balrkan ada kegiatan-kegiatan yang
sama sekali tidak terjadi (41* contoh di atas yang dimaksud adalah
organisasi dan representasi)."^

23 Jones, Charles O., 1996, Pengantar Kebirjakan Publih PT. Raja Grafida Penada lal<ar1a,1996,
hal. 50-51
24 lbid, 1996,Ilpr153-s4
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Kendati demikian, bukan berarti mempelajari tahap-tahap di atas tidak

diper'lukan sama sekali. Ia dapat bermanfaat dalam konteks akademik, yaitu

sebagai kerangka berfikir para pakar kebijakan pada tingkatan hipotetik. Namun,

ketika para pakar itu akan meneliti kebijakan tertentu di lapangan, maka pada saat

itu mereka harus melepaskan anggapan stagist itu. Bahkan Parsons menyebut

pendekatan stagist itu sebagai text-book approach, sebagai tanda bahwa

pentahapan-pentahapan proses kebijakan itu lebih banyak diperlukan bagi

keperluan akademik semata, sementara ditingkatan kenyataan di lapangan

pendekatan seperti itu sulit ditemukan.

"The 'stagist' model org the 'textbook approach' (Nakamura, 1987) is
not without its critics (Stone, 1989; Nalcamura, 1987; Lindbloom and
Woodhouse, 1993; Sabatier and Jenkins-Smith (eds),199j) who argue
that it creates an arti/icial view of policy making. The real world, critics
maintain, is far more cornplicated and not composed of tidy, neat steps,
phases or cycles. The idea of dividing up policy-making in such a way
greatly greatly over-states the rational nature of policy-madng and give
a false picture of a process which is not et conveyor belt in which
agenda-setting talces place at one need of the line and implementation
and evaluation occurs at the other..." (Model yang bertahap atau
pendekatan textbook (Nakamura" 1987) adalah bukan tanpa kritik
(Stone, Nakamura, dll) yang mereka mengatakan bahwa hal itu membuat
pandangan palsu atas pembuatan kebijakan. Dan dunia yang nyata, kritik
menunjukftan bahwa kebijakan publik itu tidaklah kaku, bertahap dan
siklikal. Ide ini mengatakan bahwa pandangan rasional atas pembuatan
kebijakan akan memberikan gambaran yang salah kompleksitas proses
yang ada" baik itu parJa saat kedatangan pe^qyusrrngan agend4
implementasi ataupun evaluasi kebijakan publik ...)"

Pelajaran yang dapat dipetik dari semua uraian di atas adalah bahwa

proses kebijakan itu sebenamya sangatlah kompleks. Hal tersebut bisa terjadi

t5 Parsons, Wayne, Public Policy: An Introduction for The Theory and Praccise of Policy
Analisys, Edward Elgar Publishing Inc. Cambrigde , t997 ,hal.79
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karena pada hakekatrya proses kebijakan juga adalah proses politik. Sehingga

segala kompleksitas persoalan yang muncul ditingkatan politik, juga ditemui pada

tingkatan kebijakan publik. Berangkat asumsi seperti inilah maka banyak pakar

yang mengatakan bahwa proses kebijakan juga memiliki tipologi atau gaya yang

beragam. Keragaman itu disamping bisa ditemui pada masing-masing sektor

kebijakan, juga ditemui padatipologi politik tiap negara.

Dalam menjelaskan hal ini Howlett dan Ramesh pada tabel. 1.2

mengembangkan sebuah model untuk menjelaskan keragaman gaya atau tipologi

kebijakan pada beberapa negara Eropa.

Tabel 1.2.

Keragaman tipologi kebijakan yang ada
pada beberapa negara Eropa.

RELASI ANTARA
PEMERINTAH DA}.I

MASYARAKAT

PENDEKATAN DOMINAN UNTUK
PEMECAHAN MASALAH

Antisipatif Reaktif

Konsensus Jerman
Gaya'konsensus
rasionalis'

British
Gaya'negoisasi'

Imposition Perancis
'Concertatian' stvle

Belanda
Gaya'negoisasi
dan kan{lik'

Dari tabel diatas dapat kita jelaskan bahwa berbagai permasalahan di

berbagai negara akan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh negara yang

lain. Di Jerman akan lebih mengedepankan tindakan mengatasi konflik dengan

memikirkan darnpak yang akan terjadi. Sehingga dengan diadakannya

kesepakatan-kesepakatan yang antara pemerintah dengan masyarakatnya yang

berdasar rasionalisasi yang bisa diterima semua pihak. Sehingga kebijakan yang
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dibuat lebih cenderung antisipatif terhadap kemungkinan adanya gejolak

dikemudian hari. Sdangkan di Inggris kesepakatan dicapai dengan negosiasi dari

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akibat adanya kebijakan yang dianggap

merugikan. Sementara itu, di Perancis jika terjadi permasalahan atas kebdakan

negara, maka akan lebih cenderung dipikirkan oleh pemerintah sendiri. Sedangkan

Belanda selain dengan negosiasi, juga melakukan pendekatan konflik dalam

penyelesaian permasalahan atas kebij akan.

Dengan mengutip pendapat dari Richardson, Gustaffsoq, dan Jordan,

kedua pakar tersebut berpendapat bahwa gaya kebijakan itu merupakan hasil

interaksi dari (a) pendekatan yang digunakan pemerintah dalam memecahkan

masalah (anticipatory or reactive) dan (b) interaksi pemerintah dan aktor lain

dalam proses kebijakan (concensus or imposition).26

Namun demikian, kedua pakar tersebut menyadari bahwa kategorisasi

tersebut masih sangat umum. Artinya, tidak mesti keseluruhan kebijakan yang

dibuat di Inggns misalnya, akan bergaya negosiatif, demikian pula bagi negara

yang lain. Oleh karena itu kemudiar5 kedua pakar mengembangkan model yang

lebih rinci, untuk menjelaskan pilihan tipologi kebijakan pada masing-masing

tahap (tabel.3). Pada model ini dijelaskan bahwa tipologi kebijakan pada fase

penyusunan agenda (agenda setting) itu ditentukan oleh bagaimana pola

dukungan dari pubtik dalarn pendefinisian masalah (oleh karenanya bisa bersifat

inisiatif dari luar, inisiatif dari dalam, konsolidasi atau mobilisasi). Pada fase

26 Howlett and Ramesb, Public Policy: Policy cycles and Policy Subsystem, Oxford University
Press, Oxford, 1995, hal. 1 85
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Tahaptahap
Gava Kebiiakan

Elemen yang Masuk dalam Formasi Gaya Kebijakan

Penyusunan
Agenda (model
vans diikuti)

Inisiatifdari
Luar

Inisiatif dari
Dalam

Konsolidasi Mobilisasi

Formulasi
Kebijakan (tipe
dari komunitas
kebijakan )

(tipe darijaringan
kebiiakan )

Hegemonik

Birolcratil</
participatory
Statist

Menjatuhkan

Klientelistilc/
Captured

Krisis
kepemimpinan

Triadic/
Korporatis

Anarkhi

Pluralis/ Issue

Pembuatan
keputusan
(gaya pembuatan
kenutusan)

Inkremental Pemuasan Optimalisasi Rasional

Implementasi
kebliakan
(preferensi
instrumen)

Berbasis pasar Regulatoritik/
Direa

Exhortory/
Subsidi

Sukarela/
Community/
Family

Evaluasi kebijakan
(Prospensity for
Learnins)

Lesson DrawW Evaluasi formal Pembelajaran
sosial

Evaluasi
informal

PENDAHULUAN

formulasi kebijakan, tipologi kebijakan ditentukan oleh aturan atau pola interaksi

dari subsistem kebijakan (inisiatif dari nya bisa bersifat hegemonik, perintah,

kepemimpinan kecil atau anarkis). Pada fase pembuat keputusan tipologi atau

gaya kebiakan ditentukan oleh kompleksitas dari subsistem kebijakan (oleh

karena itu bersifat inkremental, pemuasan, optimisasi, atau rasional). Pada

implementasi kebijakan, kebijakan administrasi dari ruang lingkup kebijakan yang

bersangkutan (oleh karenanya bisa bersifat berbasis pada pasar, perafiran,

mempengaruhi secara halus atau kesukarelaan). Sedang pada fase evaluasi

tipologi kebijakan juga bergantung pada kedua hal di atas.z1

Tabel1.3.

Gaya kebijakan dalam proses kebijakan

" Ibid. hal. r86-187
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Dari elaborasi yang cukup dalam atas cara pengidentifikasian gaya atau

tipologi kebijakan, akhirnya kedua pakar menyimpulkan bahwa trpologt kebijakan

suatu wilayah kebijakan ditentukan oleh dua variabel, yaitu stnrktur dari

subsistem kebijakan yang meliputi sebaran ide-ide yang ada dan aktor-aktor yang

ditemui dalarn kebijakan tersebut dan otonomi negara yang meliputi kapasitas

administrasi dan sifat dari potensi penghalang dari pengoperasian kebijakan

tersebut.2s

Dengan mempelajari adanyatipologi atau gaya kebijakan tersebut, dapat

membantu kita untuk menjelaskan karakter kebijakan (yang dengan begitu juga

karakter politik) di sebuah negara, termasuk karakter kebijakan di Indonesia pada

umumnya dan Surabaya pada kfrususnya. Dengan begitu, akan sangat membantu

pula untuk melihat keberadaan kebijakan terkait dengan masalah prostitusi di

Surabaya karena kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan sangat dipengaruhi oleh

tipologi atat gayakebijakan (policy style) yang ada dan berlaku.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan kerangka teoritik sebagaimana diuraikan di atas dan

masalah yang hendak dijawab : Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

dalam menangani masalah prostitusi di Surabay4 mencakup alasan, siapa saja

yang terkait dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Serta

'" Ibid.hal. 187
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bagaimana dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap PS dan masyarakat

sekitar daerah prostitusi. Penelitian ini mengambil lokasi di Surabaya dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penulis telah menemukan adanya kebijakan yang tidak konsisten dalarn

pengafiuan prostitusi di Suabaya.

2. Meskipun prostitusi di Surabaya telah dilarang sejak tahun 1953, namun

keberadaan prostitusi di Surabaya tidak berubah, malah pada tahun 2002

mencapai angka tertinggi selama satu dasawarsa terakhiro yaitu dengan

7 442 orcng Prostituted Women.

L6.2. Tipe Penelitian

Penelitian dilakukan dalam bentuk diskriptif dalam pengertian berusaha

untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Swabaya dalam

penangangan PS dan juga masyarakat sekitar daerah Prostitusi. Sehingga dengan

berbagai gambaran yang didapatkan dari temuan-temuan dari lapangan akan

mampu menjelaskan aplikasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait

pengangan prostitusi dan darnpaknya baik sosial, ekonomi dan sebagainya. Hasil

atau kesimpulm ytrrg diperoleh nantinya merupakan hasil analisa kualitatif dari

deslaipsi yang diajukan dari data-data yang diperoleh yaitu dari data sekunder

maupun primer, sehingga kita akan lebih memperkaya data dan lebih memahami
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suatu fenomena sosial yang diteliti dan menambahkan informasi kualitatif pada

data kuantitatif. 2e

Diharapkan dari metode ini diperoleh data dan gambaran (deskripsi)

yang jelas dan lengfuap dengan analisa-analisa yang komprehensif tentang

fenomena sosial setempat. Dan dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati.30

Penggunaan metode penetitian kualitatif untuk menganalisa realitas

sosial secara lebih mendalam. Hal ini sangatlah penting bagi pengungkapan fal:ta

yang berkaitan dengan tema yang peneliti batras.

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperolah data yang diperlukan dalam menjawab

permasalahano maka teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (in

depth interview), observasi dan penggunaan data sekunder. Teknik utama yang

digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara

(interview pide).Di sini informan utama yaitu PemKot Surabaya yang dalam

penelitian ini dikaitkan dengan masalah kebijakan-kebijakan PemKot, Pekerja

Seks Komersial sebagai kelompok target dari kebijakan tersebut. Melalui

2esingarimbun, Masri, Metode Penelitian Survei, Jakarta 1989, PT hrstaka LP3ES, hd 9-10.
30 Taylor, Steven J and Bogdan, Robert. Introduction to Qualitative Research Methods, New York"
1984, Wiley and Sons Inc. Dipetik dari Moleong J Lery, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung 1999, PT. Remaja Rosdakary4 hal. 3.
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inforrran, wawancara berfujuan untuk memperoleh keterangan dan data dari

individu-individu tertentu untuk keperluan berbagai macam inforrrasi.3l

Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, tahap pertama

dan yang merupakan tahap utama adalah mempelajari karakteristik pribadi subyek

yang menjadi informan dalam penelitian ini. Tahap ini merupakan tahap yang

menentukan ke tahap berikutnya karena dengan membangun hubungan dekat

tanpa batasan - dalarn artian tidak ada pembatas antara interviewer sebagai

peneliti dan informan sebagai yang diteliti - diharapkan timbul keterbukaan

kemudian informasi yang ingin digali akan mengalir dengan lancar dan runtut

dalam suasana yang saling percayae santaio dan penuh dengan suasana keakraban

selama wawancara dilakukan.

Namun demikian, cara ini tidak dapat penulis terapkan dalam

wawancara dengan PemKot Surabaya karena prosedur birokrasi yang

mengharuskan adanya ijin melakukan penelitian terlebih dahulu. Sedangkan

dalam menggali informasi dengan PSK dan LSM, penulis lakukan dengan cara

bergabung menjadi relawan dan semi- live in.

Selain informan utam4 peneliti juga melakukan wawancara secara

langsung terhadap tokoh masyarakat Bangunsari yang cukup kompeten untuk

dijadikan sebagai informasi awal, dalam hal ini bisa memberikan informasi

tentang informan utama, serfa LSM setempat yang berkompeten dengan obyek

31 Koentjoroningrat, 1994:130
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dan data yang berkaitan dengan kebijakan-kebiiakan Pemerinteh Kota Surabaya di

lokalisasi Bangunsari.

Observasi dilakukan untuk mernperoleh data lain yang berkaitan dengan

kebijakan-kebrjakan Pemerintah Kota tentang prostitusi dan dampaknya terhadap

PS, masyarakat sekitar daerah prostitusi yang tidak dapat ditangkap melalui

wawancaxa. Pengumpulan data-data sekunder yang merupakan data pelengkap

bagi penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari lembaga setempat dan himpunan

pemberitaan dari beberapa media massa.

I.6.4. Teknik Pengumpulan Informan

Dalam penelitian ini informan yang akan diambil adalah individu-

individu yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan yang ad4 dalam

hal ini adalah pihak Pemerintah Kota Surabaya yang terlibat langsung dalam

pembuatan kebijakan-kebijakan mengenai prostitusi dan PS sekaligus masyarakat

sekitar daerah prostitusi. Sehingga teknik yang digunakan adalah purposive yang

diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih bisa

dipertanggungiawabkan validitasnya. Dimana, pemilihan sekeiompck subyek

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai kaitan

dengan permasalahan yang hendak dijawab.32

Di sini peneliti mengasumsikan akurasi penelitian terhadap informan

dengan bersandar pada fakta bahwa sejumlah unsur yang dipilih dianggap khas

'2 Sutisno Hadi, Metodologi Research Yogyakmta, 1987, Yayasan Penerbitab Fakultas Pskoiogi
Universitas Gajah Mada hal. 83.
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dalarn populasi.33 Jadi setiap satuan berikutnya diperoleh untuk memperluas

informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu. Oleh karena belum ada data

absolut yang pasti tentang informan utam4 maka dalam penelitian ini juga

digunakan informan kunci. Untuk itu, beberapa pihak yang bersinggungan dengan

masalah kebijakan prostitusi ini seperti Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian

Hukum dan Perundang-undangan, Dinas Sosial dan PemberdayaarL Perempuan

selaku pelaksana dari SK yang dikeluarkan oleh walikota, Dinas Polisi Pamong

Prajq Pekerja Seks Komersial, Aktivis LSM, dan berbagai pihak yang terlibat

langsung dalam kebijakan-kebrjakan mengenai prostitusi3a. Atau dengan kata lain,

Informan ini adalah tokoh masyarakat atau lembaga yang concern dengan

permasalahan PS di lokasi penelitian, k*tususnya berkaitan dengan masalah

kebij akan Pemerintah Kota mengenai Prostitusi.

Dengan sifatnya yang kualitatif, maka fokus penelitian adalah

kedalaman dan proses mendapatkan infonnasi. Penelitian ini tidak menekankan

pada upaya generalisasi, melainkan bertrpaya memahami sudut pandang dan

konteks subyek penelitian secara mendalam. Pengambilan informan yang

dilakukan berhenti saat sampai pada titik saturasi (saturation point), yaitu saat di

mana penambahan data dianggap tidak lagi memberikan informasi baru. Apabila

sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka wawancara dengan informan

utama dihentikan.

33 James, A Btaclq Metodologi dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung lgyzPT Eresco, hal.265.

'o Dede Oetomo, Penelitian Kualitatif. Dipetik dari Bagong Suyanto dkk, Metode Penelitian
Sosial, Surabay4 1994, Nrlangga University Press, hal. 156.
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I.6.5. Teknik Analisisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalatr

menggunakan teknik analisa kualitatif. &irya data-data yang telah diperoleh

dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianaiisis sec€ra kualitatif dengan

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan

gambaran yang jelas dari fenomena yang ditetiti. Fokus analisa kualitatif ini

adalah pada penunjukan makna deskripsi, dan penempatan datapada konteksnya

masing-masing.

Data-data yang ada selanjuhrya disusun kedalam pola tertentu, kategori

tertentu" fokus tertentu atau pokok permasalatran tertentu.3s Selanjufirya dilalffkan

pengolahan data. Dalam proses ini dilahrkan dengan dua cara. Pertama adatah

membuat pemetaan. Pemetaan ini dibuat untuk mencari persam&n dan perbedaan

klasifikasi atau variasi yang muncul dari data yang tersedia. Cara ke dua adalah

proses menghubungkan hasil-hasil klasifikasi tersebut dengan referensi atau teori

yang telah disajikan.

Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan. pertama,

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan

kenyataan ganda dimana pada satu sisi prostitusi adalah patologi sosial yang perlu

diupayakan penaggulangannya dan disisi lain merupakan kenyataan tak

tereiakJ<ankarena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Keduo,

3s Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif. Dasardasar aplikasi. Malang, 19g9, yA3, hal. 269.
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metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan

informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat meyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.36

I.6.6. Delinisi Konseptual

Untuk kepentingan penelitiarq dalam kaitannya dengan kegiatan

pengumpulan data, maka diperlukan pembatasan dan pengarahan yang berfokus

pada pokok masalah. Untuk itu dijelaskan konsep-konsep yang dipakai dalam

penelitian ini.

U Kebijakan Pemerintah adalah:

a. Suatu tujuan tertentu atau serangkuan azas tertentu, atau tindakan

yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam

kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon teerhadap

suatu keadaan yang krisis. (Parker, 197 s,hal. 144)

b. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau

apa yang tidak dilakukannya,....ia adalah tujuan-tujuan atau

sasaran-sasaran dari program-program.... Pelaksanaan niat-niat

dan peraturan-peraturan.@dwads dan Sharkansky, I 978, hal.2)

I Inkonsistensi Kebijakan : inkonsistensi kebijakan tidak bisa dilepaskan

dari sistem noflna hukum yang mana norrna-norma hukum yang berlaku

berada datam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjeqiang-jenjang

'u L"*y. J Moleong Metodoligi Penelitian Kuantitaf. Bandung, 1999 PT. Remaja Rosdakary4 hal
6.
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sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu nonna itu berlaku"

bersumber, dan berdasar pada nonna yang lebih tinggi, dan norma yang

lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih

tinggl lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu nonna dasar Negara.

(Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, lwl.27).

t] Masalah adalah ketimpangan antara yang seharusnya dengan yang

senyatanya.

U Pelacuran I Prostitusi adalah :

a. Bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola oerganisasi

impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi,

dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan

banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan

komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

b. Merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan

memperjual-belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada

banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan

pembayaran.

c. Perbuatan perempurul atau laki-laki yang menyerahkan badannya

untuk berbuat cabul secara seksual untuk mendapatkan upah.

(Kartono, I 983, Ilaf. 207)
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DESKRIP$ TENTANG PELACI.]RAN DAF{ INSTAI{SI PELAKSANA KEBIJAKA}I
PENAI\IGANAN PROSTITUSI DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SI'RABAYA

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PELACURAN DAI\I INSTAIISI PELAKSAIIA

KEBIJAKAN PENAIIGANAN PROSTITUSI DI WILAYAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

II.1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya dikenal dengan sebutan lain "Kota Pahlawan' dan telah

terkenal sebagai kota industri dan kota bisnis. Dengan luas wilayah kurang lebih

326,36 km2 yang terdiri atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan menempatkan

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Sehingga sebagai kota besar, kompleksitas problematika perkotaan tidak bisa

dihindari dan perlu berbagai pemikiran untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan tersebut yang salah satunya adalah masalah prostitusi.

Alhir'akfiir inio Surabaya lebih dikenal karena keberadaan aktivitas

prostitusinya" baik itu yang terlokalisir di lokalisasi misalnya Dolly dan Jarak-

yang disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara--<naupun yang

tersebar di jalan-jalan kota dan daerah makaml. Untuk itu diperlukan kajian

mendalam mengenai permasalahan ini.

11.2 Kondisi Penduduk Surabaya

Kota Srnabaya memiliki luas wilayah kurang lebih 326,36 km'z dan

terdiri atas 3l kecamatan serta 163 kelurahan. Di kota ini terdapat 32.039

II. I

' Hull, Terence dkk., Op Cit,hal.1
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penduduk pendatang berjenis kelamin perempuan yang mana sebagian dari

mereka berprofesi sebagai PSK dan menempati rumah-rumah bordil di beberapa

lokalisasi.

Tabel II.1.
Penduduk Pendatang Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
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ILz.l. Keadaan Ekonomi

Jumlah total penduduk miskin di Kota Surabaya menurut data tahun
2000 tercatat sebanyak 475.2l4jiwa atau ll,4 Yo dari total penduduk keseluruhan
yang berjumlah 2.599.796 jiwa.

Tabel II.2.
Banyaknya PendudukKota surabaya yang Berada dibawah Garis

Kemiskinan Tahun 2000

1I.2.2. Kesejahteraan Sosial

Laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Surabaya 2003

menyebutkan bahwa berdasarkan pendataan tahun 2000, sebagian besar keluarga

yang tinggal di Surabaya berada dalam tingkat Pra-sejahtera sejumlah 19.T62

keluarg4 Sejahtera I, yaitu sejumlah 159.698 keluarga. Disusul oleh Keluarga

Sejalrtera II 156.263 keluarg4 Keluarga Sejahtera III l4g.40g keluarga dan

Keluarga sejahtera III Plus sebanyak 71.942.

Dari keseluruhan penduduk Surabaya 36.202 orang diantaranya adalah

penyandang masalah kesejahteraan sosial. sedangkan darr 36.202

masalah sosial tersebut, terdapat 6.788 orang menyandang masalah terkait dengan

prostitusi sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Ilaerah t Fe'"q"duk 
*-*-]

l-s""s"t Mtrktil ! 
-- 

Mtrkt"-l

=l6t-lf-* er€-]f*ffi
ff",mf 24s4-*li-- I

;-z.en--1f-ffiT
@[=Lssr*]r 

-tffiffiW[=+tzl-]fWffi:

Jumlah

15.r57

Sumber : Laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan-S*abaya 2003
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Tabel II.3.
Penyandang Masalah Kesejahteraan sosiar Kota surabava

Tahun 2001

Jenis Penyandang Masalah JumlahNo

1
I

No

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab-sebab tertentu z g43
tidak terurus, tidak terpelihara atau terlantar, sehingga tidak orang

dapatterpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosiil-ny ayarry
mengakibatkan terganggunya atau terlambatrya pertumbuhan

jasmani dan perkembangan kepribadiannya
Anak nakal adalah anak yang bertingkah laku tidak patut atau 9gl orang

berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat
sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain atau

masyarakat sekelilingnyal mengganggu ketertiban akan tetapi
secara hukum belum dapat diberi sanksi

Tuna susila ad{ah seseorang yang mencari penghasilan 6 7gg
dengan cara melakukan hubungan seksual diluar p-"*itut",' orang
Pengemis adalah orang yang tidak me-mpunyai penghasilan 364 orang

tetap dan hidup dari belas kasihan oranglain
Gelandangan adalah.seseg3ng yang tidak mempunyai tempat 705 orang

tinggal dan pekerjaan
Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang secara 9g orang
medis pernah menderita ketergantungan terhadap obatlobatan

terlw angl zat aditif lainnya
Anak, wanitar lansia korban kekerasan adalah seseorang 23 orang

(anak, wanita atau lansia) yang menjadi korban tindak
kekerasan atau perlakuan sarah/ tidak semestinya atau

diperlakukan salah dalam lingkungan keruarga ataulingkungan
terdekatnva

Jenis penyandang Masalah 
Jumlah

Penyandang cacat adalah seseorang yang secaramedis 934 orang
dinyatakan mempunyai kelainan fisikian u:ta *"ntui r**
merintangil menghambat dirinya untuk melakukan kegiatan
atau melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan layak

Penyandang cacat bekas penyakit kronis adalahseseorang 360 orang
yang pernah menderita penyakit kronis dan telah dinyatakan

sembuh oleh dokter rumah sakit
Eks narapidana adatal seseorang yang telah selesai menjalani 36g orang

hukuman atau pidana

II.4
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1 1 Lanjut usia terlantar adalah orang dewasa yang tidak terurus 2 287
atau terlantar, karena keluarganya tidak mampu unfuk orang

mengunrsnya (miskin) atau tidak mempunyai sanak keluarga
sehingga tidak berdaya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya
12 Wanita rawan sosial-ekonomi adalah wanita kepala keluarga 2256

atau pencari nafkah utama yang kurang m:rmpu atau miskin orang
13 Keluarga fakir miskin adalah orang atau keluarga yang tidak ll 072

memiliki mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian orang
dengan tingkat penghasilan sangat rendah, sehingga tidak

mampu memenuhi kebutuhan minimum
14 Keluarga berumah tak layak huni adalah keluarga yang 3 767

rumah dan lingkungannya kumuh ftotor dan tidak teratur) orang
15 Perintis kemerdekaan dan Keluarganya adalah: a. Seseorang

warga negara Indonesia yang telah berjuang mengantar ke pintu
gerbang kemerdekaan dan ditetapkan sebagai perintis

kemerdekaan
b. Janda/ duda yang sah dan ditetapkan sebagai keluarga

perintis kemerdekaan
16 Keluarga Pahlawan nasional adalah suami, istri, anak 1 orang

kandung, anak angkat dan orang fua pahlawan nasional yang
ditetapkan sebagai keluarga pahlawan nasional

17 Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah: 50 orang
a. Keluarga yang hubungan di dalam keluarganya maupun

dengan lingkungan tidak serasi/ rukun
b. Sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan nolma-

nonna dalam keluarga maupun lingkungan
c. Suami atau istri sering meninggalkan rumah tangga

tanpa memperhatikan/ bertanggung jawab terhadap
keluarganya

18 Korban bencana alam dan musibah lainnya adalah 2l orang
perorangan/ keluarga yang menderita baik fisik dan mental
maupun harta benda atau pekerjaan sebagai akibat bencana

L9 Masyarakat tinggal di daerah rawan bencana | 382

2A BaHta terlantar adalahanak yang berusia di bawah tahun,
diutamakan yang terlantar atau yang diperkirakan akan terlantar

21 Anak jalanan adalahanak yang berusia dibawah 18 tahun yang
sebagian waktunya berada di jalan

Jumlah

orang
360 orang

| 442
orang
36242
orang

Sumber: Laporan Dinas Sosial dan Pemberday&ln Perempuan Surabaya 2003
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II.3. Gambaran tentang Pelacuran di Surabaya

II.3.1. Sejarah Perkembangan Pelacuran di Surabaya

Adanya pelacuran di surabaya memang tergolong sangat lama, yaitu

sekitar tahun 1884 jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kompleks pelacuran

ini muncul bersamaan dengan pembuatan kegiatan pembangunan jalan kereta api

yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia - sekarang Jakafia -,

Bogor, craqiur, Bandung, cilacap, Yogyakarta dan surabaya oleh pemerintah

kolonial Hindia Belanda yang berkuasa waktu itu. Tersedianya sarana transportasi

ini telah memunculkan berbagai macam aktivitas pembangunan lain seperti sarana

penginapan (hotel), pemukiman baru dan wilayah perdagangan. Disisi lain,

terdapat tuntutan para pekerja tersebut dalam pemenuhan kebutuhan seksual

mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan para perempuan,perempual

penghibur yang diikufi dengan tumbuhnya kompleks/lokalisasi pelacuran.

Terhitung pada tahun 1864, secara resmi tercatat bahwa Stsabaya

memiliki 228 perempuan yang berprofesi sebagai pelacur dibawah pengawasan 18

mucikari atau pemilik rumah bordil. Kawasan pelacuran pertama di Surabaya

adalah di dekat Stasiun Semut dan kawasan dekat pelabuhan seperti daerah

Kremil, Tandes, dan Bangunsari. serta di daerah separ{ang kanal di Banyu Urip

di mana rumah-rumah bordil yang ada dikuasai oleh orang-orang Cina dan para

pelacur yang ditampilkan adalah wanita-wanita muda Cina yang masih sangat

I I .6
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belia2. Sampai sekarang sebagian besar kompleks pelacuran ini masih aktif

meskipun pemnan dari kereta api sebagai jasa angkutan umum mulai mengalami

penurunan dan keberadaan hotel-hotel di sekitar stasiun kereta api juga telah

berubah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kompleks-kompleks pelacuran

tersebut mengalami dinamika. Bangunrejo - salatr satu lokalisasi yang terletak di

daerah dekat Tanj,rng Perak - yang pada Tahun 1950-an disebut-sebut sebagai

komplek pelacuran terbesar di Asia kini berubatr meqiadi daerah pemukiman

penduduk. Sedangkan daerah-daerah sekitamya seperti Bangunsari, Kremil dan

Tandes telah berubah meqiadi kantung-kantung pelacuran untuk masyarakat

berpenghasilan rendah. sementara kawasan 'elit pelacuran' yang dulunya di

Bangunrejo telah berpindah ke kawasan Dolly dan Jarak yang kini dikenal sebagai

kawasan pelacuran terbesar se-Asia Tenggara.3

Berdasarkan data Badan pusat statistik surabaya (Bps), jumlah

perempuan yang berprofesi sebagai pelacur di Surabaya mengalami fluktuasi dari

talrun ke tahun. Dan pada pendataan terakhir, yaitu tahun 20A2, jumlah pekerja

seks pengalami peningkatan yang sangat tajarn menjadi 7.442 omng dibanding

tahun sebelumnya sekitar 3616 orang atau meningkat lebih dari dua kali lipat

jumlah pada tahun sebelumnya.

2 Hull, Terence H., Endang Sulistyaningsih & Gavin W. Jones, Pelamran di Indonesia : Sejarah
dan P erkembangannya, 1997,Jakart4 Sinar Harapan, hal.g-9.
" Hull, Terence dkk., Ibid,hal.T
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t990-2002

Sumber: Surabaya dalam Angka (Surabrya in Figures - 2002)

Lokalisasi/
Localized Prcsfitnlion

Mucikari/
Pimps

Pekerja
Seks

Prost'rtfies

L*-uql*-JL- 4 *-]mlf_+tr:r ffirrc:
t- te l- 13e4 

_l]':nF:i

f:-991:_l ffi-=ffi:ry

t r?g|_-l t sqq __ll 
=

f--teeq l [-*_l?q_:f
t re%: t=?q-:["3i.q*-
Lu2!-JL- 4 ---_l[-A*:]f- 3e361
rffi ffi=ffi

Tabel II.4.
Banyaknya Lokalisasin Mucikari dan Pekerja Seks

Number of Loealized Prostittttion Comple, Pims and prostitutes

Perlu dicatat bahwa data yang dikemukakan tersebut merupakan data

resmi yang belum tentu mencerminkan realitas sebenarnya. Mengingat masih

banyak pekerja seks yang tidak mengikuti proses pendataan karena berbagai

alasan. Jumlah yang dikemukakan di atas belum termasuk pekerja seks yang

berada di night clubs, bar, diskotik, jalan-jalan dan mereka yang merangkap

sebagai tukang pijat di pantipanti pijat.

II3.2. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Prostitusi

Pelacuran dengan berbagai ragamnya merupakan fenomena yang sudah

mendunia. Hal ini terlihat dari seringnya masalah ini dibahas dalam pertemuan-
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pertemuan internasional dari tahun 1904 sampai sekarang. Pertemuan-pertemuan

tersebut melahirkan kesepakatan-kesepakatan untuk melarang eksploitasi pelacur

dan perdagangan manusia dengan berbagai bentuknya. Ini berbeda dengan sikap

Amsterdam, salah safu negara bagian Belanda yang jusku menjadikan pelacuran

sebagai aktivitas legal di negaralya.

Satu konvensi intemasional terkait dengan masalah tersebut yang

ditandatangani oleh pemerintah Indonesia adalah Konvensi mengenai segala

Bentnk Diskriminasi Terhadap Wanita (Corwention On The Eliminatian Of All

Form Of Discrinination Against Wornen). Konvensi tersebut ditandatangani oleh

pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 pada saat diadakan

Konverensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di

Copenhagen, Denmark dan diratifikasi tahun 1984 dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7.

Dalam Konvensi intemasional yang telah diratifikasi tersebut terdapat

kesepakatan untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan

eksploitasi pelacuran, yakni yang diatur pada pasal enam, bahwa'Negara-negara

peserta wajib membuat peraturan-peratwan yang tepaL termasuk pembuatan

undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan

eksploitasi pelacurano'.

Aktivitas pelacuran di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-

undang No. I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh

Wilayalr Republik Indonesia, yaitu pasal 296 yang berisi larangan memudahkan

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai
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pencarian atau kebiasaan, serta pasar 297 yang berisi lamngan memperdagangkan

wanita dan laki-laki yang belum cukup umur.

sedangkan untuk surabaya, pemerintarr surabaya sejak tahun 1953

melalui Perda Kota Besar surabaya Nomor gziDpRDS Tahun 1953 menyatakan

perintah penutupan rumah-rumah bordil di Surabaya. Kemudian dengan perda

Kotamadya Dati II surabaya Nomor 7 Tahun lggg tentang Larangan

Menggunakan Bangunan/Tempat untuk perbuatan Asusila di Kotamadya

Surabaya Pemerintah Kota Surabaya menyatakan prostitusi sebagai aktivitas

terlarang untuk dilakukan di seluruh wilayah Pemerintahan Kota surabaya atas

pertimbangan moral dan norma sosial sebagaimana disebutkan dalam Bab I

tentang Ketentuan Umum Pasal I dan Pasal 4 dimana diseebutkan bahwa pihak-

pihak yang terkait dengan perbuatan asusila adalah mucikari, wanita tuna susila

dan orang lain yang terlibat baik dalam hubungan komersial maupun tid'k.

sebagai aturan pelaksanaan dari perda No. 7 Tahun 1999 tersebut,

walikota mengeluarkan surat Keputusan Nomor 1gg.45l305 /402.01.04/2A00

tentang Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran Asusila dan S'rat

Keputusan Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penertiban penggrrnaan Tempat t'rtuk

Perbuatan Asusila Selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di

Kota Surabaya.

Melalui surat Keputusan Nomor rgg.45/305 /402.ar.04/2000, walikota

surabaya membentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan

pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran asusila seperti

mucikari dan pekerja seks.

II. t0
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Sementara kehadiran Surat Keputusan Walikota Nomor 50 Tahun 2002

justru menjadi kontroversi, sebab surat keputusan tersebut mewajibkan

penutupan/penghentian penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila

hanya selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri saja. Ini berarti

secara implisit memberi pelegalan terhadap aktivitas prostitusi di Surabaya diluar

bulan Ramadhan.

II.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dari Tim Penertiban dan

Pembinaan Pelanggaran Asusila di Surabaya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. I 88.45 I 305 I 402.01 .0412000

tentang Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran Asusil4 pemerintah

Kota Surabaya telah membentuk Tim Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran

Asusila dengan tugas-tugas sebagai berikut

l. Pendataan" penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan/tempat yang

digunakan untuk perbuatan asusila.

2. Menyatakan suatu bangunan/tempat tidak digunakan wrhrk melalokan

perbuatan asusila.

3. Teguran dan atau peringatan kepada penghuni/ pemilik/ yang bertanggung

jawab atas bangunan/tempat unfuk menghentikan pengguftrtn bangunan

untuk melaksanakan perbuatan asusila.

4. Penutupan/penyegelan terhadap bangunan/tempat yang digunakan untuk

melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran dan atau peringatan

II .  l l
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secara wajar dan temyata masih tetap menggunakan bangunan/tempat

dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila.

1. Pembinaan bidang mentaV rokhani/ keagamaan.

2. Pembinaan bidang olah raga dan kesehatan.

3. Pembinaan bidang pendidikan/ keterampilan/ wirausaha.

4. Pembinaan bidang sosial dan budaya.

STRUKT{]R TIM PENERTIBAN I}AI[ PEMBINAAN
PELAI{GGARAN NORMA TGSUSILAAI\I

DI KOTAMADYA SURABAYA

Pembina
Walikota Surabaya

Ketua
Kepala Dinas Polisi pamong praja

Kota Surabaya

Sekretaris
Ka Bag Sosial Setda

Kota Surabaya
Bendehara

Kaur Keuangan pada Dinas polisi
Pamong Praja Kota Surabaya

Anggota:
a. Ketua MUI Kota Surabava
b. Kakandep Agama
c. Danrem 084 Bhaskara Java
d. Kalau Polwiltabes Surabava
9. Kakansospol Kota Surabya
f. {u Mawil Hansip Kota Surabaya
g. Ka Dinas PerCamanan dan perrnakaman Kota

Surabya l
1r. I" pii* Bangunan Kota Surabya I
i. K, Bag Humas Setda Kota Suralaya I
l. 5u eug Hukum Serda Kota Surabaya Ik. Wa Ka Dinas polir; pamong pr4ia kota Surabava II. KasiPenyidikan danpenindakanpadaOinas 

---"- 
I

Polisi Pamong praja Kota Surabaya I

II. 12
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Ir.4.l. Tugas, tr'ungsi dan strutrtur organisasi Dinas polisi pamong praja

Pemerintah Surabaya

Berdasarkan Keputusan walikotamadya Kepara Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Polisi Pamong praja di Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya"

menjelaskan bahwa Dinas polisi pamong praja memiliki tugas, fungsi dan
struktur organisasi sebagai berikut :

I Dinas polisi pamong praja mempunyai tugas :

Melaksanaan sebagian kewenangan pemerintah dalam

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang

diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur.

u Untuk melaksanakan tugasnya Dinas polisi pamong praja

mempunyai firngsi :

- Penyusunan perencanaan dan program kerja serta penyusunan

kebijaksanaan teknis daram mewujudkan ketenhaman dan

ketertiban um'm serta menegakkan peraturan Daerah;

- Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentoaman

dan ketertiban'mum dan penegakan peraturan Daerah;

- Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan

dan penindakan terhadap pelanggar ketertiban umuilr dan

ketentraman serta pelanggaran peraturan Daerah;

- Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan

' tuntutan terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman

II. 13

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Inkonsistensi kebijakan Pemerintah kota Surabaya ... Rusi Ariyanti



DESKRIPSI TENTANG PELACURAN DAN INSTAI\ISI PELAKSANA KEBIJAKANPENA}IGANAN PROSTITUSI DI WILAYAH PEMERINTAH?bTA SURABAYA

serta pelanggar perattnan Daerah ke Badan peradilan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban umum di sel'ruh wilayah daerah;

- Pengawasan terhadap peraksanaan peraturan Daeratg Keputusan

walikotarnadya Kepala Daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku;

- Pengelolaan tata usaha Dinas.

u Bagan organisasi Dinas polisi pamong praja berdasarkan

Lampiran Keputusan walikotamadya Kepara Daerarr Tingkat II
surabayaNomor : 05 Tarrun 2000, Tanggal : 02 Februari 2000.

BAGANORGANISASI
DINAS POLISI PAMONG PRAJA

KOTAMADYA SURABAYA

Peleton I

Peleton II

Peleton III

Peleton IV

Peleton V

Sub Seksi
Dokumentasi dan

Penerangan

Sub Seksi
Penuntutan dan

Penindakan

Sub Seksi
Administrasi
Penyidikan

Kepala Satpol PP
Kodya Surabaya

Wakil Kepala Sapol pp
Kodya Surabaya
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u-4-2. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas sosiar dan

Pemberdayaan perempuan Kota Surabaya

Berdasarkan peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 3 Tahun 2001

tentang Organisasi Dinas Kota Surabay4 menjelaskan bahwa Dinas Sosiat dan

Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas, fungsi dan stnrktur organisasi sebagai

berikut:

u Dinas sosial dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas:

Melaksanakan kewenangan Daerah dibidang sosial dan pemberdayaan

perempuan yang meliputi perencaruum penyusunan program, penyuluhan,

rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan

perempuan serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

t] Unhrk menyelenggarakan tugasny4 Dinas Sosial dan pemberdavaan

Perempuan mempunyai firngsi:

l. Perumusan perencaft*n kebiiakan pembinaan, pemberian bimbingan

dan pedinan dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

perempuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

2' Pelaksanaan kebijakan dibidang usaha sosial, rehabilitasi sosial.

banfuan sosial dan pemberdayaan perempu4n.

3. Pelaksanaan pengawas€ul dan pengendalian dibidang usaha sosial,

bantuan sosial, organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan

4. Pengelolaan ketata usahaan dinas

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

il. 15
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n Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun

sebagai berikut:
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BAB III

PEI\TYAJIAII, ANALISA DAI\[ INTERPRETASI DATA

Dalam Bab III ini penulis akan memberikan papaxan meliputi penyajian,

analisis serta interpretasi data mengenai langkah dan kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya dalam menangani masalah prostitusi.

Data yang merupakan temuan dari lapangan akan karni sajikan beserta

analisanya secara komprehensif dengan tetap memperhatikan validitas dan

reliabilitas dari data tersebut. Kemudian, dalam melakukan analisis data-data

tersebut penulis menggunakan teori-teori yang telatr dikemukakan dalam

kerangka teori pada bab sebelumnya.

Adapun data yang disajikan merupakan hasil yang diperoleh dari

lapangan baik melalui dokumen atau arsip, tulisan dan atau liputan di mediq

wawancara, observasi partisipan, serta dari ti4jauan pustaka terhadap penelitian

serupa yang pernah dilaksanakan. Sedangkan untuk memperoleh data secara lebih

mendalam dan terperinci, peneliti menggali data langsung dari partisipan yang

terlibat langsung dalarn kebijakan penangarum prostitusi dan praktek prostitusi itu

sendiri.

Dalam rangka penggalian data tersebut, peneliti juga menghubungi

pihak-pihak atau instansi-instansi seperti Kantor Sub Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang membuat

kebdakan tertulis, Kantor Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai pihak

m. I
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yang ditunjuk oleh walikota untuk memimpin pelaksananaan penertiban terhadap

pelanggaran asusila, Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota

Surabaya sebagai pihak yang melalrukan rehabilitasi terhadap PS, Kantor Hotline

Surabaya dan Samiha Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi selaku

organisasi non pemerintah yang melalalkan pendampingan terhadap PS, PS

beserta mucikari sebagai kelompok sasaran kebijakan serta masyarakat sekitamya.

SElain itu peneliti juga melakukan Cross-Check data yang diperoleh baik

dari wawancara maupun data pendukung lainnya sebagai pembanding dan

melalrukan metode fiangulasi data sehingga data yang diperoleh merupakan data

yang dapat dipertanggungi awabkan validitasnya

nl.l. Penyajian Data

Berikut ini akan disajikan data yang memberikan garrbaran tentang

bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam menangani prostitusi di

Surabaya dengan disertai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena masalah prostitusi ini tidak hanya ditangani oleh satu

instansi dari struktur pemerintahan Kota Surabaya maka data-data yang disajikan

akan meliputi data-datagabungan yang diperoleh dari berbagai instansi tadi.

UI.1.2. Proses Perumusan Kebijakan

Dalam proses penrmusan kebijakan dapat dilihat siapa atau pihak mana

yang bertindak sebagai inisiator untuk dibuatrya suatu produk kebijakan tertulis,

IIT.2
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siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan serta hal-hal apa yang

melatarbelakangi dibuatnya kebijakan tersebut.

Dalam pembuatan kebijakan yang mengatur prostitusi, pemerintah

berfungsi sebagai inisiator sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hadi Siswanto

Anwar, S.H. Msi yang mer{abat sebagai Kepala Bagran Hukum dan Perundang'

undangan Pemerintah Kota Surabaya bahwa kebijakan penutupan lokalisasi pada

bulan Ramadhan diambil dengan inisiatif dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai:

r Upaya untuk menghormati bulan Ramadhan

r Aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Surabaya No. 7 Tahun 1999

. Wujud dari keprihatinan terhadap masalah prostitusi yang kian marak di

Surabaya. Ia menilai Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam

penegakan hukum tidak serius menegakkan hukumo dalam hal ini KUHP.

Karenanya Pemerintah Kota mengeluarkan Surat Keputusan No 49 Tahun

2002 sebagai bukti kepeduliannya terhadap masalah prostitusi.

. Dalam rangka menyikapi data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota

Surabaya tentang penyebaran HIV/AIDS di Surabaya yaitu 8% Pekerja

Seks Komersial (PSK) di jalanan mengidap HIV (Human

Immuno d eJi c i e n cy Vir u s).r

I Wawancar4 5 Mei 2004 Pukul 12.00-13.00 WIB. Lihat juga Jawa Pos, 14 Maret 2002ha1.31

III. 3
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Alasan lain dikeluarkannya SK tersebut adatah sebagaimana tergambar

dalam matriks III.1:

Matriks III.1.
luarkan SK WalikotaNo. 50 Tahun 2002Alasan

NAMA/
JABATAN

SUMBER PERNYATAAN

Drs.Ito Sumardi,
Kombes. Polisi

Memorandum,
25 September
2002ha1. t3

'oBeberapa hari yang lalu saya didatangi
sekelompok omng yang mengaku
perwakilan agama tertentu. Mereka
meminta dia untuk mendukung penutupan
lokalisasi dan tempat-tempat hiburan
selama bulan Ramadhan. Dan mereka
mengancam akan membakar lokalisasi jika
tetap beroperasi."

Gatut Sujito,
KetuaKomisi E
DPRD Surabaya

Memorandum,
23 Oktober
20021ta1.6

'Tika tidak ada penutupan dari Pemerintah
dikhawatirkan ada penutupan paksa dari
warga yang tidak setuju. Akibatnya akan
terjadi benturan antar warga di bawah."

Walikota
Bambang D.H

Kompaso
15 Oktober
2002hal.G

Memorandum,
18 Oktober
2002bzl. I

'?emerintah Kota Surabaya menegaskan
akan menutup tempat hiburan di Surabaya
selama bulan puasa unfuk meredam konflik
kepentingan yang timbul diantara beberapa
kelompok di Surabaya yang dikhawatirkan
dapat menyulut pertikaian. "

"Bambang DH menandaskan bahwa
penutupan itu sebagai jalan terbaik agar
tidak terjadi bentrokan antar warga.
Masalahny4 dalam kasus tersebut pihaknya
juga menerima masukan dari unsur-unsur
masarakat agar lokalisasi dan jenis hiburan
tertentu ditutuD."

Pernyataan Banrbang D.H. bahwa dalam kasus tersebut pihak

pemerintah kota menerima masukan dari unsur-unsur masyarakat agar lokalisasi

dan jenis hiburan tertentu ditutup mendapat beberapa tanggapan sebagaimana

terangkum dalam matriks berikut:

Pemerintah

II I .4
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Matriks [I.2.
Tanggapan terhadap Pemyataan Bambang D.H. bahwa Pemerintah Kota Menerima
Masukan dari Unsur-unsur Masyarakat Agar Lokalisasi dan Jenis Hiburan Tertentu

Ditutup

Nama/ Jabatan

inas Sosial

St'mber

Wawancara"
24Mei2002
Pukul11.0&11.30
WIB

Pernyataan

Rapat akbar,
Senin,16
September 2002
Bacajuga:
Memorandum, 17
September 2002
hal.7

m.5

Moh. Sahid,
iI PWNU

rapat akbar

WIVDupak

oolya, waktu itu diadakan rapat juga dihadiri
oleh beberapa elemen masarakat...(penulis
menanyakan elemen masyarakat apa saja yang
hadir dalam pertemuan tersebut)-..Banyalq ada
dari kelompok agama..(penulis mengatakan
bahwasanya PWNU sebagai onnas dengan
iumlah massa terbesar di Surabaya menyatakan
tidak dilibatkan atau dimintai pendapat
sehubungan de,ngan Surat Keputusan maupun
Peraturan daeratr tersebut). NU iyq kalau

salah waktu itu Muslimat iusa hadir."

Wawancara"
5 Mei 2004
Pukul 12.00-13.00
WIB

"Sampai saat ini PWNU menolak penutupan
lokalisasi. Sebab, penutupan tersebut penuh
dengan tendensi politik dan hanya main-main
saja. Seharusnya penutupan itu dilakukan
secara total, tidak saja pada bulan Ramadhan.
Hal ini tidak dilalokan karena pemerintah
punya kepentingan ekonomi di dalamnya
seperti pajak...Kami mendukung usulan dari

lokalisasi agar tidak ada lagi
penutupan. Dan saya setuju lokalisasi diberi
kesempatan buka pada Ramadhan dari pukul
21.00 hingga 02.00. Untuk itu kami memi
agar masyarakat lokalisasi memberikan
usulan kepada pemkot sehingga bi
dipertimbangkan sebelum menutup lokalisasi

*Iya" waktu ifu kan untuk menyikapi persoalan
AIDS jug4 kami menerima masukan dari
DinKes juga MLII dan banyak yang lain.
(Penulis mengatakan bahwasanya adanya
gelombang protes terhadap keluanrya Peraturan
Daerah dan Surat Keputusan tersebut juga
dikarenakan mereka - pihak yang melakukan
protes - merasa tidak dilibatkan) Kalau ito rya
dulu iy4 saya akui dulu kami memang kurang
koordinasi dengan masarakat y4 tapi itu kan
dulu. Kalau sekarang kami selalu melibatkan
masyarakat kok. Soalnya kalau tidak begitu kan
nanti bisa iadi masalah."
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Terkait dengan substansiny4 kebijakan tersebut tidak menyentuh akar

permasalahan karena terdapat keterkaitan antara keberadaan prostitusi, kebutuhan

manusia hidup manusi4 baik kebutuhan seksual, kebutuhan untuk

mempertahankan hidup maupun kebutuhan untuk gaya hidup dengan keluguan

yang meoyebabkan seseonmg mudah dirayu dan terjerat dalam jurang pelacuran

sebagaimana dituturkan oleh FH, seorang aktivis NGO sebagai berikut:

'oSelama ini Pemerintah Kota hanya melakukan penertiban dan
pembinaan tehadap pelacur tanpa ada upaya pencegalran agar tidak
muncul pelacur-pelacur baru. Berdasarkan data yang didapat melalui
penelitian kami, 90 % pelacur mengatakan alasan mereka menjadi
pelacur adalah karena faktor ekonomi dan tentang bagaimana proses
mereka menjadu pelacur, 75 % mengatakan karena ditipu. Mereka
ditawari pekerjaan rumah tangga. Temyata mereka dijual ke mucikari."2

Penuturan FH ini dikuatkan oleh EM, yang juga aktivis salah satu NGO

di Surabaya"

"Upaya PemKot melakukan penutupan lokalisasi tidak menyelesaikan
masalah tapi justru menimbulkan masalatr baru. Ada banyak keluarga
yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi mulai mucikari, PS,
tukang becak dan buruh cuci pakaian. Kalau lokalisasi ditutup
bagaimana mereka meneruskan kelangsungan hidupnya?."3

III.1.3. Inkonsistensi SK Walikota dengan Perda

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis pada bagian terdahulu

bahwa pada tahun 1999 talu telah diundangkan Perda No.7 tentang Larangan

Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila di Kotamadya

Surabaya.

t Wawancara, Kamis 29 April 2004 Puktd 2 I .00 - 23.00 WIB
3 Wawancar4 Kamis 19 September 2002 Pukul 19.30 - 20.30 WIB
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Dalam Peraturan Daerah tersebut pasal2 huruf (a) disebutkan bahwa :

"Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang
menggunakan bangunan/ tempat untuk melalarkan perbuatan asusila."

Perbuatan asusila dalam hal ini dapat kita identifikasi sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan noflna-nonna agama khususnya hubungan seksual unfuk

memuaskan nafsu sahwat tanpa dinaungi payung perkawinan. Sedangkan

bangunan/tempat diartikan sebagai bangunan pennanen, semi permanen maupun

tidak pemranen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup. Hal ini berarti

berhubungan seksual untuk memuaskan nafsu satrwat selama tidak terikat dalam

status perkawinan adalah dilmang untuk dilakukan di seluruh wilayah Surabaya.

Masih dalam Peraturan Daerah tersebut, pada Bab I yaitu Ketentuan

Umum pasal 1 terdapat pendefinian sebagaimana tertera dalam huruf f,g, dan h

sebagai berikut:

"(0 Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila adalah segala
perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilalcukan
di tempat umum dengan maksud menyuruh/ mempengaruhi/
mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan
perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara
langsung maupun terselubung;

(g) Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melayani laki-laki yang
bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan
memperoleh imbalar/ pembayaran;

(h) Mucikari adalah setiap orang yang mata pencahariannya baik
sambilan atau sepenuhny4 menyediakan dan atau mengelola
tempat untuk pral*ek wanita-wanita tuna susila".

Dari sini jelas bahwa Peraturan Daerah tersebut memang ditujukan untuk

mencegah praktek-praktek prostitusi di Surabaya

TTI,7
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Sementara, sebagai aturan pelaksana dari Peratutan Daerah tersebut pada

tanggal 18 Oktober 2002 telatr diundangkan Surat Keputusan Walikota Surabaya

Nomor 50 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk Perbuatan Asusila

Selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fiti di Kota Surabay4 yang

manapasal I berbunyi:

"Dengan keputusan ini ditetapkan penertiban penggunaan tempat untuk
perbuatan asusila selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul
Fitri di Kota Surabaya, dengan ketentuan diwajibkan merurtup/
menghentikan penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila."

Dengan demikian, Surat Keputusan Walikota tersebut mewajibkan untuk

menutup/ menghentikan penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila

hanya selama bulan Ramadhan dan Matrarn Hari Raya Idul Fifii, sedangkan diluar

batasan wakfu tersebut tidak dilarang.

Hal ini senada dengan pemyataan walikota Surabaya Bambang Dwi

Hartono menanggapi tuntutan FKMLS (Forum Komunikasi Masyarakat

Lokalisasi di Surabaya) meminta kelonggaran berupa dispensasi operasi pada

komunitas lokalisasi:

"Saya minta masyarakat lokalisasi bisa memahanri ini demi kebaikan
kita bersama. Dan lagi, penutupan ini sudah berlangsung sejak beberapa
tahun yang lalu, mestinya bisa diantisipasi. Silahkan dari 12 bulan itu, l1
bulan dimaksimalkan dan satu bulan istirahat."a

Adapun alasan FKMLS meminta kelonggaran adalah selama lokalisasi

ditutup, khusus Doly masih dikenakan uang oiuran malam' yang mulai bulan

Oktober 2002 nuk menjadi Rp 15.000 dari Rp 10.000 sesuai npat tnrygal 27

a Memorandum- 18 Oktober 2002 hal. 1

TTI. 8
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September 2002 yang dihadiri oleh Camat Sawahan, Lurah Putat Jaya, Ketua RW

Kompleks Doly dan seluruh pengusaha wisma di Doly. Dan bentuk kelonggaran

berupa dispensasi operasi pada komunitas lokalisasi dengan altematif :

U Buka mulai pukul 21.00 hingga 02.00

I Tidak menyalakan musik hingar-bingar

I Memasang lampu remang-remang

U Menggunakan kordens

III.1.4. Implementasi SK Walikota Surabaya

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa aktivitas

prostitusi apabila dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999

adalatr ilegal. Sedangkan jika kita mengacu pada Surat Keputusan Walikota

Surabaya Nomor 50 Tahun 2002, kegiatan prostitusi adalah legal selama itu

dilakukan diluar Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri.

Terkait dengan Peraturan daerah dan Surat Keputusan tersebut,

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya penanganan prostitusi melalui

dua car4 yaitu penertiban yang drpimpin oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan

Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan PP.

III.1.4.1. Penertiban

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Polisi Pamong Praja yang telah

ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pendataan,

teguran" penutupan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor

5 Kompas,3 Oktober 2002ba1. A

I I I .9
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188.4513051402.01.0412A00 tentang Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan

Pelanggaran Asusila telah melakukan upaya-upaya penertiban. Hal ini

diungkapkan oleh Bapak Djamalur Rasyid, Wakil kepala bagian penyidikan Dinas

Polisi Pamong Praja:

"sering mbak. Kami dari Dispol PP sering melakukan penertiban, seperti
di Panglima Sudirman dan Embong Malang. Terus, kami juga telatt
menertibkan tempat-tempat hiburan yang menyalahi atura4 seperti yang
baru kami lalilkan yaitu mencabut ijin usaha Hotel Meteor. Di situ yang
ada karaoke. Lha di dalam ruang karaoke itu ternyata adakanamy4 ada
kamar mandinya. Menurut aturannya kan ini nggak boleh. Karaoke itu
seharusnya dindingnya dari kaca, yang bias tembus kalau dilihat dari
lum. Lha kalau di Hotel Meteor itu tidak begitu, dinding ruang
karaokenya itu tembok. Lha orang mau ngapain di dalam kan kita nggak
tau, kan nggak kelihatan dari luar. Ini, dikhawatirkan ini akan menjadi
tempat prostitusi. Jadi, kami melakukan penyegelan."6

Namun begitu, penertiban-penertiban tersebut-kecuali pada Bulan

Ramadhan-hanya menjangkau aktivitas dan tempat-tempat prostitusi di luar

lokalisasi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hadi Siswanto Anwar dari Bagian

Hukum dan per-Undang-undangan:

*...Untuk lokalisasi, kami tidak pernah melakukan penertiban."(penulis
mengingatkan bahwa ada penertiban lokalisasi pada bulan Ramadhan)
Iy4 kan hanya pada bulan Ramadhan.'o'

Pernyataan tersebut didukung oleh penyataan Bapak Djamalur dari

Dispol PP:

"Ya...kalau untuk lokalisasi kan susalr" nanti kalau lokalisasi ditertibkan
kan nanti dikhawatirkan mereka akan lari masuk ke kampung-kampung,
membaur dengan penduduk. Kalo itu terjadi kan kasihan masyarakatnya,
nanti mereka jadi ikut rusak.o'"

u Wawancara" 11 Mei 2004 pukul 11.00-12.30 WIB
7 Wawancara, 5 Mei 2004 pukul 12.00-13.00 WIB
I Wawancara 11 Mei 2004 Pukul 11.00-12.30 WIB

u. 10
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Pernyataan bahwa lokalisasi tidak pemah ditertibkan diluar Ramadhan

juga diperkuat oteh Bapak Edi Hantoyo dari Dinas Sosial dan PP, serta didukung

pula oleh pernyataan Bapak A. Riyanto, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan yang mempunyai kekhawatiran yang sama dengan Bapak Djamalur

apabila lokalisasi juga ikut ditertibkan diluar bulan Ramadhan.e

Berikut adalah matriks alasan Pemerintah Kota Surabaya menertibkan

lokalisasi hanya pada bulan R.amadhan:

Matriks UI.3.
Alasan Pemerintah Kota Surabaya Menertibkan Lokalisasi Hanyapada

Nama/ Jabatan Tanggal Wawancara Pernvataan

oo Ya karena menurut aturannya pada
bulan Ramadhan kan harus tutup.
Tapi kenyataannya mereka tetap
praktek."

*Ya...kalau untuk lokalisasi kar
susaho nanti kalau lokalisasi
ditertibkan kan nanti dikftawatirkan
mereka akan lari masuk ke kampung-
kampung membaur dengan

Kalo itu terjadi kan
kasihan masyarakatnya" nanti mereka
iadi ikut rusak."

"Begini mbal! susahnya itu kalo
diluar Ramadhan juga ditertibkan,
takutnya itu mereka akan masuk ke
perkampungan pendudulg bercampur
dengan masyarakat. Kalau begitu kan
nanti gimana" anak-anak muda di situ
nanti terpengaruh, jadi rusak semua.
Yang saya khawatirkan itu generasi

5 Mei 2004
Puhrl 12.00-13.00
WIB

11 Mei 2004
Pukul 11.00-12.30
WIB

14 Mei 2004
Rrkul 12.00-13.00
WIB

n Wawancara, 14 Mei 2004 pukul 12.00-13.00 WIB

Bulan Ramadhan

Hadi Siswanto
Anwaro S.H. Msi/
Ka Bag Hukum
dan per-Undang-

Bapak Djamalur
Rasyid, Wakil
kepala bagian
penyidikan Dinas
Polisi Panong
Praja

A. Riyanto,
Kepala Dinas
Sosial dan
Pemberdayaan
Perempuan

m. l l
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Sedangkan menanggapi pertanyaan apakah gigolo juga ikut ditertibkan,

Bapak Edi Hantoyo menfawab:

*Tidak...(kemudian penulis menanyakan alasannya)...Karena tidak
diperintahkan."lo

Pada waktu dan tempat yang berlainano penulis juga menanyakan

pertanyaan yang sama kepada Bapak Djamalur yang kemudian dijawab:

"Lho, kalau untuk gtgolo kan tidak ada aturannya...(penulis kemudian
menjelaskan batrwa Perda No.7 tentang Larangan Menggunakan
Bangunan/ Tempat untuk Perbuatan Asusila di Kotamadya Surabaya
pwal 2 huruf (a) dan huruf (b) melarang perbuatan asusila serta
pemikatan di seluruh wilayah Surabaya terlepas dari apakah itu PS
perempuan maupun PS laki-laki atau gigolo)...Kalau gigolo itu susah
dibuktikan. Lha dalam menegakkan hukum, kita kan harus tetap
berpegang pa&a azas praduga tak bersalatr. Jadi, kalau nggak ada bukti
ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya mereka melakukannya itu
tidak di situ tetapi di tempat lain mungkin di hotel. Lha itu, buktinya ap4
gitu tho...ftemudian penulis menanyakan mengapa ada pembedaan
padahal PS jalanan perempuan juga melakukan aktivitas seksual di
tempat lain dan bukan di jalan yang artinya bukti mereka melakukan
aktivitas prostitusi juga tidak ada)...Soalnya gini, kalau laki-laki keluar
atau nongkrong dimana gitu jam sebelas, jam dua belas, jam satu atau
bahkan jam tiga pagi itu kan wajar ya, tapi kalau perempuan kan tidak
*dar"tt

Dari pemyataan tersebut sangat terlihat sekali bagaimana Pemerintah Kota ju ga

sebenarnya sangat kurang berani dalam mengungkap kegiatan prostitusi oleh

pelacur laki-laki atau gigolo. Sehingga ketika membicarakan masalah pelacuran,

paka pelacur perempuan yang selalu selalu menjadi objek. Dari sini kita bisa

memberikan penilaian bahwa sebenarnya ada tindakan tebang pilih dan

inkonsistensi dalam menangani masalah prostitusi.

to wawancara, 24Mei20M Pukul 10.30-11.00 WIB
tl Wawancara, Tangga 1 1 Mei 2004 Pukul I 1.00 - 12.30 WIB
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Tabel IIL1.
PEIYERTIBAN PSK BULAN APRIL 2OO4

ryfT*"q{l Sasaran

Jl. Panglima Sudirman
Jl. Diponegoro
Jl. EmbongMalang
Jl. Darmo Kali

I _ _l:"T:ii'_ *JEm-lmr"{
*Bentuk
penindakan

Rabu
22.00
s/d
selesai

2l DIS POL PP
DKK
DINSOS
PENYIDIKAN
BAKESBANG
BAPERTUKDA
DOKUMENTASI
INFOKOM

20 Orang
5 Orang
2 Ormg
10 Orang
l0 Orang
4 Orang
I Orang
2 Anng

Sumber: Dinas Polisi Pamong Praja

Tabel III.2.
PEI\TERTIBAIT PSK BULA}T MEI 2OO4

|ltll ]rersq4l@t : Pe o'q-]Flf'qql
POLWILTABES
DIS POL PP
DKK
DINSOS
PENYIDIKAN
BAKESBANG
DOKUMENTASI
INFOKOM

Jl. Panglima Sudirman
Jl- Diponegoro
Jl. EmbongMalang
Jl. Darrno Kali

Rabu
22.00
sld
selesai

10 Orang
30 Orang
5 Orang
4 Orang
10 Orang
l0 Orang
l Orang

Keterangan

Sumber: Dinas

11I.1.4.2. Rehabilitasi

Selain Dinas Polisi Pamong Praja instansi Pemerintah Kota Surabaya

yang diberi wewenang oleh Walikota untuk menangani masalah prostitusi adalah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Wewenang tersebut diberikan oleh

Walikota Surabay4 Barnbang Dwi Hartono melalui Surat Keputusan Nomor

188.4513051402.A1.04/2000 tentang Pelaksanaan Penerfiban dan Pembinaan

Pelanggaran Asusila.

III. 13
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Berbeda dengan Dinas Polisi Pamong Praja yang bertugas melalnrkan

pendataan, teguran, penutupan, Dinas sosial dan pemberdayaan perempuan

bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap mucikari, pekerja seks maupun

orang lain yang terlibat baik datam hubungan usaha/ komersial maupun tidak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999. pembinaan yang dimaksud

meliputi pembinaan bidang mental/ rokhanil keagamaan, olah raga dan kesehatan,

pendidikarl keterampilan/ wirausaha, dan bidang sosial dan budaya.

Adapun pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya meliputi tiga bidang, yaitu:

1. Pembinaan bidang mentaV Rohanil keagamaan melalui ceramah dan

pengarahan kepada PS yang bahwasanya ap yang mereka lakukan

(pelacuran) melanggar ajaran agama. Pembinaan ini diberikan kepada para

PS yang terjaring dalam setiap operasi dan menjadi bagran dari keseluruhan

proses penertiban sebelum mereka diproses oleh pengadilan. Adapun alasan

mengapa pembinaan ini dilakukan adalah adanya asumsi bahwa para pekerja

seks tidak tatru bahwa apa yang mereka lakrlkan melanggar ketentuan yang

diajarkan oleh agama dan norma-nonna yang adapadamasarakat.l2 Hal ini

berbeda dengan apayaugdikatakan oleh NRT, salah seorang pekerja seks di

lokalisasi Bangunsari ketika penulis menanyakan apakah dia sadar batrwa

prostitusi itu dilarang agamadan norma sosial,

t'Wawancar4 14 Mei 2004 Rrkul 12.00 - 13.00 WIB

III. 14
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"Tahu mbah wong alat dulu pinter nek ngaii. Aht wis katam ping piro
yo...papat hrwih, tapi saiki gak raz...(penulis bertanya
"mengapa?")...Yo...piye yo mbak yo...wong aht iki wis rusah sing tak
lakoni iki dilarang agama. Rasane gak pantes ae lek awake dhewe iki
ngaji terus sholat. (Tahu mbak, saya dulu pinter mengaji. Aku sudah
khatam berapa kali ya... lebih dari empat kali, tapi sekarang tidak
pernah...Ya...bagaimana ya...aku ini sudah rusak, yang aku lalrukan.ini
dilarang agama. nasanya tiaak pantas kalo saya mengajidan sholat)."I3

Hal yang sama juga terlihat dari ucapan PN, PS yang sering beroperasi di

daerah Gubeng, ketika bercerita tentang awal dia masuk Bangunsari. Saat itu

dia bekerja di Bar Dewaruci.

*Aku dulu waktu pertama kali masuk sini itu dingin mbak, kalo ketemu
orang itu...biarpun kenal, aku gak pernah nyapa. Aku dulu itu kalo
ketemu mbak NRT, aku gak mau nyapa. Aku kan mikir gtni ya, aku ini
orang kayak gini, mana mau dia aku sapa. Aku gak tau kalo ternyata
MbakNRT itu juga PS kayak aku.o""

2. Olah raga dan kesehatan berupa senam pagl satu minggu sekali,

pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis serta sosialisasi kondom yang

dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bertujuan untuk prevalensi

penyakit dan dilaksanakan rutin satu tahun sekali bersamaan dengan

pendataan. Namun sejak pemeriksaan terakhir tahun 2002 sampai sekarang

belum pernah ada pemeriksaan kesehatan lagi. Dan dalam pelaksanaan

pemeriksaan tersebut terdapat pelangaran-pelanggaran terhadap Undang-

undang seperti pemeriksaan darah pada tahun 2002 yang dilakukan tanpa

t' Wawancar4 2001 Pukul 14.00 - 15.00 WIB
tn Wawancara, Sabtu 22 Mei 2004 Pukul I1.30 - 12.00 WIB

m. 15
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proses konselling terlebih dahulu sebagaimana dituturkan oleh ST, seorang

PS di lokalisasi Bangunsari sebagai berikut,

"Alat wingi mari melok perikso nang nggone Balai RW, sing ngadakno
Depsos...(ytenulis menanyakan bagian mana yang diperiksa)...Mboh,
cuma dijupuk dmahe, ifu kanggo opo mbak? (Tidak tahu" cuma diambil
darahnya). . . (penulis menanyakan apakah tidak diberi tahu sebelumnya
yang diperiksa apanya dan tujuannya untuk apa)...Gak'1, curna
diomongi kon melok pemeriksaan gratis ben gak kenek
penyaffit...(kemudian penulis menerangkan bahwa darah tersebut akan
diperiksa di laboratorium dan pemeriksaan model begini biasanya unhrk
melihat apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak).. .Oala mbah wingt
iht tak pikir donor darah. (Aku kemmin mengikuti pemeriksaan di Balai
RW, yang mengadakan Depsos...Mboho hanya diambil darahny4 itu
buat apa mbak?...Tidak, hanya disunrh ikut pemeriksaan gratis-supaya
tidak terkena penyakit...O, saya pikir kemarin itu donor darah).""

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran hak pasien dan bertentangan

dengan tujuan dilakukannya proses medis juga diungkapkan oleh STN,

"fyo, rnelok sih slree...ning...opo sih nek ngarani, slveening apa
training...Depsos seh sing ngadalvto, pemeriksaan gratis yo, ilat tahun
yang lalu, tahun yo...mungkin 2002. (Iya, ikut sih, skree...ning..-apa
istilahnya, skreening apa training...Depsos yang menyelenggarakan,
pemeriksaan gratis yq itu tahun lalu, tahun ya...mlngkin 2002) Itu
kebawah itu masih diadakan setiap tahun sekali diadakan pemeriksaan
gratis, cuma ndata rumahnya di mana" identitasnya mana, terus.giliran
ya sudah dikasihkan sana dikasihkan sana...anu lembarannya itu lho
dikasihkan sana dikasihkan sana gitu thok. Cuma tanda tangan-tanda
tangan habis itu periksa...(penulis menanyakan yagg diperiksa
apanya)...Bawuke mbah atek dileboni alat, wedi aku nQa$ mari -ngono
loro bawukht.(Vaglnarrya, dimasuki alat, aku takut mbak, setelah itu
vaginaku sakit)....(penulis menanyakan apakah sebelum diperiksa tidak
diSeri tahu prosedur pemeriksaannya)...Gak atek iht mbak...(penulis
menanyakan apakah ia pernah diberi tahu hasil pemeriksaan) Gak tau, yo
cuma nek loro terus disuntilcrpgono wae. (Tidak, tidak pemah. Cumq
kalau sakit disuntik, itu saja)"'"

tt Wawancar4 23 September 2002 hkul22.00 - 23.00 WIB
tu Wawancara, 21 Mei 2004 Pukul 19.30 - 20.30 WIB
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Sedangkan sosialisasi kondom disertai dengan pembagian kondom gratis

kepada para PS dimaksudkan untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS,

adapun pelaksanaannya dilakukan secara insidental.

3. Bidang keterampilan/ kewira usalraan berupa :

* Kursus menjahit

* Kursus kecantikan

Untuk pembinaan ini setiap PS yang berminat diminta mendaftarkan diri

untuk menjadi peserta kursus dan setiap program selesai, k*tusus kursus

menjahit, masing-masing peserta mendapatkan mesin jahit untuk modal

usaha. Namun kualitas mesin jatrit tersebut terlalu rendah untuk dijadikan

modal usaha penjaitan sebagaimana dituturkan oleh NRT berikut,

*Mesin jahit opo lha wong dipancal sepisan pindo wae wis rusak Hasil
durung malah metu ongkos gawe ndandalmo. (Mesin jahit apadipakai
satu-dua kali saja rusak. Hasil belum didapat, malatr keluar biaya buat
perbaikan) "17

Hal senada juga dilontarkan oleh JL seorang aktivis NGO yang

mendampingi PS di Bangunsari dan Tambak Asri yang menilai pemerintah

kurang serius dalam melakukan pembinaan terhadap pekerja seks,

"Mesin jahit, mesin jahit apa, barang kayak gitu kok dikasihkan omng.
Katanya untuk dipakai buat modal usalra, tapi belum apa-ap4 hasil
belum didapat, mesin sudah rusak. Terus kalo begini mereka mau
memperbaiki pake ap4 buat makan saja susah. Kalau mereka serius mau
kasih buat usaha ya kasihlah yang sedikit lebih bagus. Kalau seperti ini
kan akhimya kita yang repot, tuh lihat, pada mangkrak semua di sini. Ini
belum yang di Tambak Asri"to (Pada waktu wa\Mancara" ada 14 mesin
jahit yang semuanya dalam keadaan rusak di posko NGO tersebut).

t7 wawancar4 sabtvzz Mei 2004 hkul 14.00 - 14.30 wIB
t8 Vy'awancar4 24 September2002 Puhl 19.00 -20.30 WIB
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Tabel III.3.
PROGRAM PEMBERDAYAAI\T PSK I}I IOKALISASI KLAKAHREJO

Kerjasama:
YAYASAI\ BAMBUNUSANTARA dengan DINSOS dan PP KOTA SURABAYA

PELATIHAN PENJAHITAN TAHUN 2OO4
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SKEMA REHABILITASI SOSIAL PS

Pendekatan
Awal

Orientasi &
Konsultasi

Identifikasi

Motivasi

Seleksi

Penerimaan

Registasi
Penyandang

Masalalr

Penelaahan &
Pengungkapan

Masalah

Penempatan
Penyandang

Masalah pada
Program

Bimbingan
Sosial &

Keterampilan

Bimbingan Fisik
& Mental

Bimbingan
Sosial

Bimbingan

Keterarnpilan

Kerja/ Usaha

Resosialisasi

Bimbingan
kesiapan &

Peran
Masyarakat

Bimbingan
Sosial Hidup

Bermasyarakat

Bimbingan
Usaha Kerja

Produkrif

Penempatan &
Penyaluran

Pembinaan

Bimbingan
Peningkatan
Kehidupan

Bermasyarakat

Bantuan
Pengembangan

Usaha

Bimbingan
Pemantapan

Kerja
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Selain melakukan pembinaan, Dinas sosial dan PP juga melakukan

pendataan terhadap para pelaku prostitusi di lokalisasi baik mucikari maupun

pekerja seks. Pendataan terhadap pelaku prostitusi ini dilatrukan tiap tahun, dan

bersamaan dengan itu mereka dimintai iuran dengan perincian, untuk mucikari

sebesar Rp. 50.000,00 sedangkan PS sebanyak Rp. 30.000,00 sebagaimana

dikatakan oleh AR, seorang mucikari di lokalisasi Bangunsari,

ooluran...cuman yang dari RT seribu. Terus ya kalo setahun sekali, itu
kalo ibunya np. SO.OOO, thaterus anak-anak Rp. 30.000."re

Hal ini juga dibenarkan oleh ST, seorang pekerja seks di jalan Salatiga

kompleks lokalisasi Bangunsari,

"Ya...kalo pas didata itu mbayar, ibu Rp. 50.000, lha terus kalo untuk
PS Rp 30.000. Naik, dulu dua puluh lima. Terus iuran yang dari RT
seribu untuk keamanan, itu tiap malam."'"

Penyimpangan lain yang terjadi pada saat pendataan adalah penggelapan

PS dibawah umur. Berdasarkan UU No. I Tahun 2000, pelacuran adalah salah

satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dihapuskan. Namun

kenyatannya mucikari yang kedapatan mempeke{akan PS di bawa}r umur tidak

mendapatkan tidakan apapun dan dalam proses pendataan PS tersebut tidak

dimasukkan dalam data dan tetap ditarik iuran sebagaimana dituttrkan oleh SN,

seorang PS Bangunsari yang ketika pendataan terakhir tahrur 2002 masih berumur

14 tahun,

"Waktu itu sing ndata ngomong, Ei buh anake iku kecilikcn, gak iso
masuk data. Terus ibu ngomong, Lha yak opo?. Yo wis, gak usah

tt Wawancara, Sabtvzz Mei 2@4 Pukul 12.30 - 13.00 WIB
20 Wawancar4 Jum'at Februari 2004 Pukul 19.30 - 20.30 WIB
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dilebokke wae. Yo wts gak popo pak. Tapt iek mbayar?. Iyo, mbayar.
(Waktu itu yang mendata bilang, Ei buk, anaknya itu terlalu muda" tidak
bisa masuk data. Terus ibu tanya, Terus bagaimana?. Ya sudal:, tidak
usah dimasulftan saja. Ya sudah, tidak apa-ap4 Tapi masih membayar?.
Iya, membayar)...(penulis menanyakan berapa?)...Telung puluh, ibuke
seket. (Terus habis ndata mereka main ke sini. Dia pake dinas, bertiga
itu bajunya sarna. Mereka hanya negur, "Eee, permisi buk". Lha ibu juga
kaget kan, habis ndata kok ke sini, ngapain, 4P? aku punya salah?,
bingung semua. Terus ngomong-ngomong sebentar habis itu pulang.
Tiga hari kemudian mereka dateng. Datang balik nggak pake dinas, pake
biasa. Terus ngomong mau masuk.Waktu itu, gelem nggak-gelem nggak
terus mucikarinya kan lek e orang-or€mg itu kan sungkan. Terus saya
diujuk-ujuk disuruh mau. Saya minta efttm puluh kalo dibawah 60
nggak mau._ Setelah itu saya mar'r" ya udatr, masuk. Terus jadi
langganan."2l

Sedangkan untuk iuran selama Bulan Ramadhan, Ptr& pemilik wisma di

tokalisasi Bangunsari ditarik iuran sesuai dengan kemampuan masing-masing oleh

kepolisian sebagaimana dikatakan AR sebagai berikut,

"Dulu sebelumnya setiap bulan Romadlon kan iku yo dimintai sak
iHasnya masing-masing. Ada yang 30, ada yang 25. Setahun sekali itu
datang sendiri yang punya usalra ke kepolisiarr.""

Berbeda dengan Bangunsari, pffa pemilik wisma di lokalisasi Dolly

dikenakan iuran tiap malam yang biasa disebut dengan 'iuran malam'. Iuran

malam tersebut sebesar Rp. 15.000,00 per wisma dan jumlah tersebut tetap

meskipun pada bulan Ramadhan sesuai rapat tanggal 27 September 2002 yang

dihadiri oleh Camat Sawaharq Lurah Putat Jaya, Ketua RW Kompleks Doly dan

seluruh pengusaha wisma di Doly.23

2r Wawancara, Sabtu 22 Mei 2004 Pukul 13.15 - 14.30 WIB
22 Wawancara" Sabtu 22 Mei 2004 Pukul 12.30 - 13.00 WIB
a Kompas, Tanggal 3 Oktober 2002 hal. A
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III.2. Analisis Data

Dengan dilandaskan pada data-data yang sudah dikemukakan pada

bagian terdahulu maka pada bagian ini akan dilakukan analisa terhadap data-dat^

yang sudah disajikan. Hal ini ditujukan untuk menjawab permasalalran penelitian

yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pernerintah Kota

Surabaya dalam menangani masalah prostitusi di Surabaya serta bagaimana

dampak kebijakan tersebut terhadap pihak-pihak yang melakukan aktivitas di

seputar prostitusi di Surabaya.

Penanganan masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh satu institusi

atau bagian yang ada dalam Pemerintah Kota Surabay4 tetapi meliba&an

beberapa institusi Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu, maka analisa dalam

penelitian ini dilalrukan secara menyeluruh pada semua organisasi dengan tetap

mendasarkan pemikiran pada kerangka teori yang ada.

UI.2.1. Inkonsistensi SK lValikota dengan Perda

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam Bab I, bahwa dalam sistem

nonna hukum Negara Republik Indonesiq nonna-nonna hukum yang berlaku

berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus

berkelompok-kelompok, dimana suatu nonna itu berlaku, bersumber, dan berdasar

pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tingg berlaku, bersumber,

dan berdasar pada nonna yang lebih tinggt lagi, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma Dasar Negma Republik Indonesia yaitu Pancasila.

rrr.22
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Demikian halnya dengan horma hukum yang mengatur prostinrsi. Norma

hukum terendah yakni SK Walikota No. 50 Tatrun 2002 juga hanrs bersumber,

dan berdasar pada nonna yang lebih tinggi dalam hat ini adalah Peraturan Daerah

No. 7 Tahun 1999. Dan Peraturan Daerah tersebut harus bersumber, dan berdasar

pada norma yang lebih tinggr lagi, demikian seterusnya sarnpai pada suatu nonna

Dasar Negara Republik Indnesia yaitu Pancasila.

Namuru sebagaimana telah penulis sebutkan pula dalam Bab II, batrwa

keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 adalah untuk melarang

alcivitas prostitusi di seluruh wilayah Kotamadya Surabaya. Meskipun jika dilihat

dari bahasa hukum yang digrnakan, Perda tersebut tidak jelas-jelas mengatakan

batrwa prostitusi itu dilarang, melainkan melarang setiap orang menggunakan

bangunan/ tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan melarang perbuatan

pemikatan unhrk perbuatan asusila. Ini berarti seluruh perbuatan asusila dan

pemikatan adalah dilarang terlepas dari apakah pelakunya pekerja seks atau

bukan.

Jika kita telaah lebih jauh definisi dari perbuatan asusila dalam Perda

temebut, maka gambaran yang utuh terhadap perbuatan asusila itu sendiri tidak

ada dikarenakan penggunaan bahasa yang tidak sederhana dan diperhalus.2a

'u Li}64' Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasw dqn
Pembentukannya,Yoryakart4 Kanisius 1998, cetakan ke-l l, hal. 187.
Pe.nggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan dan penuangan wawasan dan
gagasannya ke dalam kata-l<atq kalimat, dan ungkapan perlu dilihat dari sudut pandang
pembacany4 yakni bagaimana pembaca pengartikannya, memahaminya, dan menafsirkannya.
Nasihat Montesquieu untuk menyusun peratuan p€rundang-undangan :

a) Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana.
b) Istilah yang dipilih sedapatdapahya bersifat mutlak dan tidak relative, dengan maksud

agar meninggalkan sesedikit mungkintimbulnya pertedaan pendapat secaxa individual.
c) Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual, serta menghindarkan diri dari kiasan

dan dugaan.

TII.23
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Perbuatan asusila didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

noflna-nonna kesusilaan, moral dan norma-nonna agama khususnya perbuatan

seperti suami istri tetapi tidak terikat dalam status perkawinan. Sementara apa

hubungan seperti suami istri itu sendiri masih belum jelas.

Akan tetapi, jika kita melihat pada definisi selanjufrrya pada Bab I

pasal 1 Peraturan Daerah tersebut yaitu pada huruf f,g, dan h yang berbunyi :

*(0 Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila adalah segala
perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan
di tempat umum dengan maksud menyuruh/ mempengaruhil
mengajak atau menganjurkan oftmg lain untuk melakukan
perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara
langsung maupun terselubung;

(g) Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melayani laki-laki yang
bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan
memperoleh imbalan/ pembayaran;

(h) Mucikari adalah setiap orang yang mata pencahariannya baik
sambilan atau sepenuhny4 menyediakan dan atau mengelola
tempat untuk praktek wanita-wanita tuna susild'.

Dari sini jelas bahwa Peraturan Daerah tersebut memang ditujukan untuk

mencegah praktek-praktek prostitusi di Surabaya.

Kemudian sebagai aturan pelaksana dad Perda tersebut walikota

mengeluarkan SK Nomor 50 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk

Perbuatan Asusila Selama Bulan Ramadhan dan Malarn Hari Raya Idul Fitri di

Kota Surabaya,yangmana pasal I berbunyi :

"Dengan keputusan ini ditetapkan penertiban pengguntum tempat untuk
perbuatan asusila selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul
Fitri di Kota Surabayq dengan ketentuan diwajibkan menutup/
menghentikan penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila."

d) Hendalmya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacany4 karena
ratryat banyak tingkat pemahaman yang sedang-ssdnng sajq hendaknya tidak
untuk latihan logika melainkan untuk pikiran sederhana yangadapadatata-rxz manusia.
Dst.

ur.24

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Inkonsistensi kebijakan Pemerintah kota Surabaya ... Rusi Ariyanti



PEI{YAJIAI\, ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Berdasarkan SK tersebut jelas bahwa keharusan unhrk

menghentikan penggunaan tempat untuk melakukan perbuatan asusila hanya

berlaku selama Bulan Ramadhan dan Malarn Hari Raya Idhul Fitri. Sedangkan

diluar batas waktu di atas diperbolehkan. Hal ini jelas bertentangan dengan

Peraturan Daerah No. 7 Tatrun 1999 yang mempunyai kedudukan lebih tinggi

dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun adanya inkonsistensi

tersebut disangkal oleh Hadi Siswanto Anwar:

"Tidak, Pemerintah Kota tidak pernatr melegalkan prostitusi. Atran itu
kan ticiak bisa dilihat hanya sebaeian saia'tetapi'harus dilihat secara
keseluruhan. Jadi iansan dilihat SK-nya s6ia tapi Perda-nya iusa harus
dilihat. Sebab tata[ dilihat SK-nya Jaia -sepertinvd peirerintah
melegalkan prostitusi diluar Ramadh:-an, pddahal^ tidak. Diluar bulan
Ramd'dhan. Perda-nva tetap berlaku. Dalam Perda itu kan berlaku
laranean dntuk proftitusi s^ecara keseluruhan. Cuma waktu itu dalam
rangklr menyambut bulan Ramadhan. Jadi PemKot juga bertanggung-
jawib untuk-menciptakan hqndisi supaya umat Islam biJa melakslf,at<an
iUaaan puasa dengan baik."t

Kendati demikian, perlu diingat bahwa SK No. 50 Tahun 2002 tidak

hanya berlaku selama Bulan Ramadhan tetapi juga diluar Ramadhan sampai

keberadaan SK tersebut dicabut atau diganti yang baru. Karena SK Walikota

termasuk nofina hukum dauerhartig, yaitu norma hukum yang berlaku secaxa

terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti yang baru.

Adanya toleransi terhadap aktivitas prostitusi diluar Bulan Ramadhan

dan malam Hari Raya Idul Fihi tercermin dari pemyataan Walikota, Bambang

D.H. yang mengijinkan lokalisasi tetap buka di luar Ramadhan:

ooSaya minta masyarakat lokalisasi bisa memahami ini demi kebaikan
kita bersama. Dan lagi, penutupan ini sudah berlangsung sejak beberapa
tatrun yang lalu, mestinya bisa diantisipasi. Silahkan dari 12 bulan itu, 11
bulan dimaksimalkan dan satu bulan istiraltat."'o

5 Wawancar4 5 Mei 2004 hrkul 12.00-13.00 WIB
26 Memorandum" 18 Oktober 2002 hal. 1
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Selain itu, toleransi terhadap aktivitas prostitusi di lokalisasi diluar

Bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fiti juga tercermin dalam

pelaksanaan upaya penertiban lokalisasi yang hanya dilakukan pada bulan

Ramadhan sebagaimana dikatakan Bapak Hadi Siswanto Anwar,

"Untuk lokalisasi, karni tidak pernah melakukan penertiban. (penulis
mengingatkan bahwa pada Bulan Rarnadhan lokalisasi juga turut
ditertibkan) Iya, hanya pada bulan Ramadhan"27

. Dan oleh Bapak Djamalur:

"Ya...kalau untuk lokalisasi kan susah, nanti kalau lokalisasi ditertibkan
kan nanti dik*rawatirkan mereka akan lari masuk ke kampung-kampung,
membaur dengan penduduk. [ato itu terjadi kan kasihan masyarakatrrya"
nanti merek a iadi ikut rusak."2*

Juga oleh pernyataan Bapak A. Riyanto, Kepala Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan :

"Begini mbak, susahnya itu kalo diluar Ramadhan juga ditertibkan,
takutnya itu mereka akan masuk ke perkampungan penduduk, bercampur
dengan masyarakat. Kalau begitu kan nanti gimana anak-anak muda di
situ nanti terpengaruh, j?Si rusak semut. Yang saya khawatirkan itu
generasi penerus ini lho.o'"

lII"2.2. Penyusunan Agenda

Tahap awal dari kebijakan adalah penyusunan agenda atau agenda

setting, yaitu talrap bagaimana masalah-masalah yang ada bisa masuk ruang

kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, pada tatrap ini kita akan melihat siapa

27 Wawancara, 5 Mei 2004 R*ul 12.00-13.00 WIB
x Wawancarq I I Mei 2004 Pukul I1.00-12.30 WIB
te Wawancar4 l4Mei20@hkul 12.00-13.00 WIB
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atau pihak mana saja yang menjadi inisiator perlu dibuatrya suatu kebijakan

terkait masalah prostitusi di Surabaya.

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan sebelumny4 dalam

penyusunan agenda kebijakan terkait dengan prostitusi, inisiatif untuk membuat

kebijakan berasal dari pernerinta]r sendiri sebagai respon terhadap maraknya

prostitusi di Surabaya serta data yang diperoleh Dinas kesehatan bahwa 8 %

pekerja seks di jalanan positif HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Inisiatif tersebut diambil dalam rangka mencegah penyebaran Virus HfV

yang untuk kasus Surabaya sebagian besar penyebarannya disinyalir melalui

prostitusi.

Ill.2.3.Perumusan Kebijakan

Setelah pen)rusunan agend4 tahap selanjutnya dari kebijakan adalah

penrmusan atau formulasi kebijakan yaitu tahap bagaimana pemerintah

melakukan tindakan-tindakan konkret guna menyikapi masalah-masalah yang

telah diagendakan untuk dicarikan solusinya.

Hasil akhir dari tahap ini ditandai dengan terbentuknya suatu produk

kebijakan sebagai upaya konkret untuk mengatasi permasalahan kebijakan yang

mana upaya tersebut bisa berupa usaha pencegahan atau antisipasi serta usaha

pemulihan.

Dalam konteks prostitusi, selain pencegahan atau antisipasi agar kasus-

kasus prostitusi yang sudah ada tidak benambah lagi, kebijakan yang diarnbil juga

dapat berupa usaha mengurangi kasus-kasus prostitusi yang sudah terjadi. Upaya

ilr.27
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pencegahan dapat berupa pembinaan terhadap masyarakat yang patut diduga

sangat rentan terjerumus dalam aktivitas yang oleh para itnuwan dimasukkan

dalam patologi sosial tersebut. Sedangkan upaya pemulihan bisa berupa aturan

yang melarang dilakukannya aktivitas prostitusi dengan disertai usaha-usaha

untuk mengentaskan mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran

prostitusi agar dapat berhenti dari kegiatannya itu.

Berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan sebelumnya, terlihat

bahwa tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi

masalah prostitusi adalah tindakan-tindakan yang sifatnya pemulihan. Sehingga

pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah

prostitusi dapat dikatakan bersifat reactive.

Selain pendekatan yang digrrnakan oleh pemerintah untuk memecahkan

masalalL tipologi kebijakan pada tatrap ini juga ditentukan oleh pola interaksi dari

subsistem kebijakan yang mana dalam hal ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu tipe

dari komunitas kebijakan dan tipe jaringan kebijakan.

Dalam kebijakan menangani prostitusi tipe dari komunitas kebijakan

bersifat hegemonik dimana ada satu or.mg yang mempunyai peran sangat

dominan dalam pembuatan kebijakan dalam hat ini Walikota Surabaya. sangat

dominan dalam menentukan kebijakan. Sedangkan tipe jaringan kebijakannya

bersifat birokratik atau Participatory Statist, terlihat dari tidak adanya institusi

non-pemerintah yang dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan.

Pada fase pembuatan keputusan tipologi kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya dalam menangani prostitusi bersifat pemuasan, yaitu hanya untuk

I I I .28
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memuaskan opini publik yang ada. Dalam hal ini Perda No.7 Talmn 1999

dikeluarkan karena adanya hurtutan penutupan lokalisasi dan setelah diundangkan

ternyata muncul protes dari beberapa pihak yang menolak diberlakukannya Perda

tersebut. Sehingga dikeluarkan SK Walikota No 50 Tahun 2002 yang isinya

menutup lokalisasi dan tempat hiburan malam hanya selama Bulan Ramadhan dan

malam Hari Raya Idul Fifii.

Dilain pihak, pelibatan pemn serta masyarakat dalam proses kebijakan

adalah tuntutan demokrasi yang menghendaki adanya akomodasi kepentingan

seluruh stalreholder yang tergabung dalam satu wilayah pemerintahan, dalam hal

ini adalah Pemerintahan Kota Surabaya sebagaimana dikatakan oleh Hadi

Siswanto Anwar,

oolya, waktu itu kan untuk menyikapi persoalan AIDS juga" kami
menerima masukan dari DinKes juga, MUI dan banyak yang lain.
(Penulis mengatakan bahwasanya adanya gelombang protes terhadap
keluarnya Peraturan daerah dan Surat Keputusan tersebut juga
dikarenakan mereka - pihak yang melakukan protes - metasa tidak
dilibatkan) Kalau itu iya, dulu iya, saya akui dulu kami memang kurang
koordinasi dengan masyarakat ya, tqpi itu kan dulu. Kalau sekarang
kami selalu melibatkan masyarakat kok. Soalnya kalau tidak begitu kan
nanti bisa jadi masalah."3o

Sehubungan dengan itu Walikota Surabay4 Bambang D.H. juga

mengeluarkan Pernyataan yang dilansir oleh Harian Kompas dan Memorandum,

'Pemerintah Kota Surabaya menegaskan akan menutup tempat hiburan
di Surabaya selama bulan prrasa untuk meredam konflik kepentingan
yang timbul diantara beberapa kelo^mpok di Surabaya yang
dikhawatirkan dapat menyulut pertikaian.""

to Wawancara 5 Mei2004 Pukul 12.00-13.00 WIB
3l Ko.p*, Tanggal 15 Oktober 2002 hal.G
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Sedangkan Harian Memorandum menulis,

o'Bambang DH menandaskan bahwa penutupan itu sebagai jalan terbaik
agar tidak terjadi bentrokan antar warga. Masalahnya" dalam kasus
tersebut pihaknya juga menerima masukan dari unsur-unsur masarakat
agar lokalisasi dan jenis hiburan tertentu ditutup."32

Pernyataan Bambang D.H. bahwa dalam kasus tersebut pihak

pemerintah kota menerima masukan dari unsur-unsur masarakat agar lokalisasi

dan jenis hibwan tertentu ditutup dikuatkan oleh Bapak Sudjatmoko dari Dinas

Sosial,

"Iya, waktu itu diadakan rapat, juga dihadiri oleh beberapa elemen
masarakat. @enulis menanyakan elemen masyarakat apa saja yang hadir
dalam pertemuan tersebut) Banyak, ada dari kelompok agama. (Penulis
mengatakan bahwasanya PWNU sebagai ofinas dengan jumlah massa
terbesar di Surabaya menyatakan tidak diliba&an atau dimintai pendapat
sehubungan dengan Surat Keputumn maupun Peraturan daerah tersebut).
NU iya" kula,, nggak salah waktu itu Muslimat juga hadir."33

Namun ketika penulis melalarkan uoss check kepada PWNU dan

Muslimat NU yang diklaim oleh PemKot ikut hadfu dalam rapat yang diadakan

oleh PemKot dalam rangka dengar pendapat masyarakat terhadap rencana

keluarnya SK Walikota No. 50 Tahun 2002 menyatakan tidak dilibatkan ataupun

ditanyai pendapat terkait dengan masalah tetsebut. Bahkan PWNU memenuhi

undangan FKLMS dalam rapat akbar di Balai RW IV Dupak Bangunsari yang

menghasilkan keputusan menolak diberlakukan kembali SK Walikota tentang

penutupan lokalisasi selama bilan Ramadhan.

32 Memorandurn, Tanggal 18 Oktober 2002 hal. 1

" Wawancara ,24 Mei 2002 hkul 1 I .00 - I 1.30 WIB
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Ill.2.4.Implementasi SK Walikota dan Perda Surabaya

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa terdapat inkonsistensi

antara Perda No.7 Tahun 1999 dengan SK Walikota No 50 Tahun 2042. Padz

pembalrasan berikut ini penulis akan membahas secara lebih lengkap bagaimana

peraturan daerah yang tidak konsisten tersebut pada tatrap implementasi, yaitu

tahap dimana kebijakan yang telah diputuskan masuk ke masalah di lapangan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan prostitusi, Pemerintah Kota

Surabaya mengambil dua langkah sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan

Nomor 188.451305 1402$1.04nA00 yaitu penertiban dan pembinaan, dimana yang

berwenang dalam tindakan penertiban adalah Dispol PP. Sedangkan yang

berwenang untuk melakukan pembinaan adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan.

111.2.4.1. Penertiban

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.451305/402.01.04/2000

tentang Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran Asusila insatansi

Pemerintah Kota Surabaya yang berwenang untuk melaksanakan penertiban

adalah Dinas Polisi Pamong Praja.Adapun upaya penertiban pelanggaran asusila

tersebut meliputi pendataan, teguran, penutupan yang digunakan untuk perbuatan

asusila.

Dengan mengacu pada kerangka teori, maka gaya kebijakan Pemerintah

Kota Surabaya dalam menertibkan prostitusi bersifat regulatoritik atau direct,

yaitu kebijakan yang membatasi atau mengurangi kebebasan bagi seseorang atau
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kelompok untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini berupa larangan untuk

melakukan pelacuran dan pemikatan di Surabaya.

Dengan melihat data pada sub bab terdahulu maka dapat kita lihat bahwa

intensitas penertiban prostitusi di Surabaya sudah cukup sering dilalarkan. Namun

begitu, penertiban-penertiban tersebut -kecuali pada Bulan Ramadhan- hanya

menjangkau aktivitas dan tempat-tempat prostitusi di luar Lokalisasi. Sedangkan

untuk aktivitas prostitusi yang berada di lokalisasi seperti mendapat keistimewaan

dengan dibiarkan beroperasi diluar bulan Ramadhan.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun

1999 bertentangan dengan asas perlakuan yang sama dalam hukum dimana

seharusnya siapapun pihak yang melalukan pelanggaran terhadap Perda akan

mendapatkan tindakan yang sama berdasarkan hukum yang berlaku.

Adanya penyimpangan terhadap asas perlakuan yang sama dalam hukum

juga terlihat dari tidak adanya tindakan apapun terhadap pelaku prostitusi laki-laki

atau yang biasa disebut dengan gigolo.

Selain itu, pemerintah kota dalam hal ini Dispol PP. menerapkan standar

ganda atau double standarr dalarn memperlalarkan pekerja seks perempuan

dengan gigolo, dimana dalam menertibkan pekerja seks perempuan menggunakan

asas praduga bersalah sedangkan untuk grgolo menggunakan asas praduga tak

bersalah. Adanya double standart itu disebabkan karena adanya bias kutural,

dimana laki-laki dianggap wajar berkeliaran pada tengah malam sementara

perempuan tidak.
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111.2.4.2. Pembinaan

Berbeda dengan penertiban, gaya kebijakan pemerintah kota dalam

melakukan pembinaan tidak mutlak bersifat regulatoritik. Artinya ada pembinaan

yang bersifat regulatoritik dan ada yang bersifat sukarela atau community.

Pembinaan yang bergaya regulatorik dapat kita lihat pada pembinaan

mentaV rohanil keagamaan yang mana pembinaan tersebut diberikan kepada PS

yang terjaring dalam setiap operasi. Mereka dikumpulkan di kantor Dispol PP

untuk ditanyai identitas dan dibuatkan BAP (Berita Acara Perkara), kemudian

mereka diberi pengarahan bahwasanya apa yang mereka lakukan (pelacuran) itu

melanggar ketentuan yang diajarkan oleh agama dan norma-norma yang ada pada

masarakat.

Untuk pemeriksaan kesehatan dan kursus menjahit, penulis memilih

untuk menggolongkannya kedalam kebijakan yang bersifat exhortory. Para PS

diarahkan untuk mengikuti tes kesehatan dengan alasan supaya mereka sehat dan

terbebas dari PMS. Untuk menarik perhatian para PS, Dinsos juga menggratiskan

pemeriksaan tersebut. Sedangkan untuk kursus menjahit peserta diiming-imingi

mesin jahit setelah pelatihan selesai sebagaimana diungkapkan oleh WN sebagai

berikut,

"Dari dulu saya kepingrn bisa jahit, mumpung ada kursus jahit gratis,
saya ikut saja. Tadinya saya bingung mau milih kursus salon apa
jahit. Terus, ya udah ikut kursus jahit aja. Enak mbak kalo ikut kursus
jahit, nanti kalo selesai dapat mesin jahit sama uang buat beli kain
untuk latihan, kalo ikut kursus kecantikan kan gak dapat rya-apa."'"

35 Wawancara 23 Oktober 2003 Pukul 14.00 - 14.30 WIB
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Gaya kebijakan terakhir yang terdapat dalam pembinaan ps yang

dilah*an oleh Dinsos dan PP adalah community. Hal ini terlihat dalam

pembinaan yang berupa kursus kecantikan dimana setiap calon peserta

mendaftarkan diri secara sukarela untuk mengikuti acara pembinaan tersebut

tanpa iming-iming apapun. Dalam hal ini setiap PS boleh memutuskan untuk ikut

atau tidak ikut me4iadi peserta pembinaan.

selain melalnrkan pembinaan, Dinas sosial dan pp juga melak*kan

pendataan terhadap para pelaku prostitusi di lokalisasi baik mucikari maupun

pekerja seks. Pendataan terhadap pelaku prostitusi ini dilatcukan tiap tahun, dan

bersamaan dengan itu mereka dimintai iuran dengan perincian, unhrk mucikari

sebesar Rp. 50.000,00 sedangkan pS sebanyak Rp. 30.000,00.

Berbeda dengan Bangunsari, pu,t'- pemilik wisma di lokalisasi Dolry

dikenakan iuran tiap malam yang biasa disebut dengan .iuran malam,. Iuran

malam tersebut sebesar Rp. 15.000,00 per wisma dan jumlah tersebut tetap

meskipun pada bulan Ramadhan.

ru.2.5.Pihak-pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan oreh Kebijakan

Pemerintah Kota surabaya terkait Masarah prostitusi

Dalam semua proses kebijakan seralu ada pihak-pihak yang diuntungkan

dan dirugikan. Demikian juga kebijakan seputar masalarr prostitusi. Adanya

inkonsistensi kebijakan Pemerintah dalam menangani prostitusi dimana disatu sisi

Peraturan Daerah yang berlaku melarang praktek prostitusi sementara sK

walikota justru memberi pelegalan pada praktek prostitusi di luar Bulan
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Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri juga membawa dampak positif bagi

pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain.

Pihak yang diuntungkan oleh tidak adanya kepastian hukum tersebut

adalah aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang bermain-main dibalik

celah kebijakan tersebut untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja seks

perempuan dan mucikari. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah kelompok yang

menjadi sasaran kebijakan seperti mucikari, tukang becalq tukang cuci dan

terutama bagi pekerja seks perempuan yang mengalami ekploitasi bertingkat.

Namun, keberadaan Peraturan daerah dan SK Walikota tersebut tidak

memberi dampak apapun bagi aktifitas pekerja seks laki-laki karena pada

pelaksanaannya pemerintatr menggunakan standart yang berbeda dalarn

menyikapi aktifitas prostitusi ini, yaitu penggunaan asas praduga tak bersalah

sementara bagi pekerja seks perempuur menggunakan praduga bersalah. Adanya

dua standart yang berbeda ini disebabkan oleh adanya bias kuttural, yaitu adanya

anggapan bahwa berada di jalanan pada malam hari adalah wajar bagi laki-laki

dan tidak wajar bagi perempuan.

III.3. Interpretasi Data

Dengan paparan-paparan yang ada pada penyajian dan analisa data dapat

kita ketahui bahwa konsistensi kebijakan sangatlah penting sebagai pegangan

arah dari pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, produk kebijakan yang berupa

nonna hukum, apabila bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkan

ketidakpastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan asas hukum yang patut,
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yakni asas kepastian hukum. Sehingga dapat memberikan peluang bagi spekulan-

spekulan yang bermain memanfaatkan cela hukum tersebut.

Tidak kalah penting dari itu, akomodasi kepentingan publik dalart

kebijakan juga tidak layak diabaikan ditengah tuntutan masyarakat akan

demokratisasi dan hansparansi pemerintahan sebab arti penting dibentuknya

pemerintahan adalah sebagai pelayan kepentingan publik itu sendiri. Tanpa

adanya akomodasi kepentingan publik" suatu pemerintahan akan kehilangan

legitimasi berupa kepercayaan masyarakat yang menjadr stakeholder dr wilayah

pemerintahan itu.

Dalam hal kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani

masalah prostitusi terdapat ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Walikota

No.50 Talrun 2002 dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 dimana Perda

melarang aktivitas prostitusi sementara SK Walikota justru memberi pelegalan

terhadap prostitusi selama dilalilkan diluar Bulan Ramadhan dan Malam Hari

Raya Idul Fitri.

Ketidakkonsistenan itu tampaknya disengaja Oleh Walikota Surabaya,

Bambang D.H. Hal ini terlihat dari pernyataannya kepada media,

"Saya minta masyarakat lokalisasi bisa memahami ini demi kebaikan
kita bersama. Dan lagi, penutupan ini sudah berlangsung sejak beberapa
tahun yang lah1 mestinya bisa diantisipasi. Silahkan darr 12 bulan itu, 1l
bulan dimaksimalkan dan satu bulan istirahat.'

Tidak hanya itu, penertiban terhadap lokalisasi yang hanya dilalcukan

pada bulan Ramadhan juga menggambarkan bahwa itikad pemerintah untuk
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menutup lokalisasi sebagaimana yang tertuang dalam SK Walikota yutu selama

Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri saja.

Jika melihat pada proses pembuatannya, kebijakan tersebut dibuat tanpa

melibatkan rmsur-unsur masyarakat, baik yang berupa pressure group maupun

interest group seperti organisasi-organisasi massq organisasi profesi, NGO dan

akademisi. Hal ini terlihat dari klaim-klaim yang pemerintah bahwa pihaknya

telah mengada}an rapat dengan elemen-elemen masyarakat dalam rangka

perumusan SK, tetapi ketika penulis melakukan cross-clrccft kepada dua lembaga

yang diklaim hadir dalam rapat tersebut, kedua lembaga itu menyatakan tidak

menerima undangan apapun dan tidak menghadiri rapat apapun yang diadakan

oleh pemerintah terkait dengan masalah prostitusi. Begitu pula dengan masyarakat

yang tinggal di daerah lokalisasi dan NGO. Hanya instansi-instansi dalam jajaran

Pemerintah Kota Surabaya yang mengakui bahwa mereka ditibatkan dalam

pembentukan SK tersebut, seperti Dinas Sosial dan Dinas Polisi Pamong Praja

Akibatnya, muncul berbagai kritikan dan aksi protes oleh beberapa unsur

masyarakat sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap kebijakan penutupan

lokalisasi tersebut.

Mereka menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukartlah solusi

yang tepat untuk mengatasi masalah prostitusi, melainkan justru akan

menimbulkan masalah baru yaitu hilangnya sumber penghasilan pihak-pihak yang

menjadi target group beserta masyarakat sekitar yang menggantungkan

kehidupannya dari aktivitas prostitusi seperti tukang becak, peqiual makanan,

buruh momong anak dan buruh cuci.
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Jika kita lihat keseluruhan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang

telalr penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi target group kebijakan

adalah mereka yang telah masuk dalam lingkaran prostitusi tanpa ada kebijakan

yang sifatnya antisipatif. Selain itu, juga terdapat penyempitan makna pelacrn

yang oleh pemerintah diartikan sebagai pekerja seks perempuan-

Dari sinilah kemudian muncul nasalah-masalah seputar inkonsistensi

kebijakan dalam penanganan masalah prostitusi yang mana ketidakkonsistenan

tersebut tidak hanya terlihat dari produk-produk kebijakanya tetapi juga pada

tahap pelaksanaan yang seharusnya berpegang pada noflna hukum yang

memprmyai kedudukan dan kekuatan lebih tinggi. Ketidakkonsistenan tersebut

adalah sebagai berikut:

Daerah Kotamadya Surabaya No. 7 Tahun 1999

Ramadhan

Apabila kita mengacu pada Peraturan DaerahNo. 7 Tahun 1999, maka segala

perbuatan asusila dan pemikatan yang oleh pemerintah diartitan sebagai

pelacuran adalah perbuatan yang dilarang untuk dilatcukan di seluruh wilaah

Kotamadya Surabaya sampai Peraturan Daerah tersebut dicabut atau diganti

dengan Perda baru" terlepas dari dimana para pelaku melakukan aktivitas

prostitusi.
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Narnun pada kenyataanny4 pemerintah kota justru mengijinkan aktivitas

prostitusi yang dilahrkan di lokalisasi diluar bulan Ramadhan. Pelegalan

prostitusi di lokalisasi diluar Bulan Ramadhan tidak hanya dilakukan melalui

SK, tetapi juga melalui pemyataan pers walikota yang kemudian dibuktikan

dalam pelaksanaan penertiban di lokalisasi yang hanya dilakukan pada bulan

Ramadhan.

Tidak tersentuhnya praktek prostitusi gigolo

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aktivitas prostitusi tidak hanya

dilakukan dengan pekerja seks perempuan tetapi juga pekerja seks laki-laki

atau yang biasa disebut gigolo. Namun aktivitas para gigolo ini tidak

terjangkau oleh Perda karena penafsiran makna pelacuran yang dipersempit.

Selain karena makna pelacuran yang dipersempit, tidak terjangftaunya

aktivitas gigolo oleh Peraturan Daerah juga dikarenakan pemakaian dauble

standart oleh pihak pelaksan4 dimana untuk pelacur perempuan mereka

menggunakan asas praduga bersalah sedangkan dalam menghadapi giglo

mereka menggunakan asas praduga tak bersalah.

Adanya pungutan tethadap mucikari dan pekerja seks

Adalah suatu kondisi yang kontradiktif dimana aktivitas prostitusi yang ilegal

juga ditarik pungutan oleh pihak pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya

pungutan yang unfuk lokalisasi Bangunsari ditarik bersamaan dengan

kegiatan pendataan PS beserta mucikari tiap tahun sebesar Rp. 50.000 bagi

mucikari dan Rp. 30.000 bagi PS. Sedangkan untuk lokalisasi Dolly, tarikan

dilakukan tiap malam sebesar Rp. 15.000 per-wisma.
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Hal kontradiktif lain yang penulis temukan adalah adanya penggelapan data

pekerja seks di bawah umur. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 2000

pelacuran adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus

dihapuskan. Ini dilakukan pada saat pendataan, seorang pekerja seks yang

berumur dibawah 18 tahun tidak dimasukkan dalam data pelacur.

Dan dari penjelasan dan data-data sebelumnya" terlihat bahwa kebijakan

pemerintah tersebut disatu sisi mengunttmgkan 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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BAB IV

PENUTUP

IV.l. Kesimpulan

Dengan paparan-paparan yang ada pada penyajian dan analisa data dapat

disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah

prostitusi termasuk dalam tipologi 'negoisasi dan konflik'. Kebijakan tipe 'negoisasi

dan konflik' ini menggunakan pendekatan reactive dalam memecahkan masalah dan

relasi antara pemerintah dengan masyarakat bersifat Imposition.

Apabila kita melihat secara lebih rinci tipologi kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya dalam menangani prostitusi pada masing-masing tahap kebijakan, maka

dapat kita temukan bahwa pada tahap penyusunan agenda inisiatif berasal dari dalam

institusi Pemerintah Kota Surabaya dan tahap implementasinya menggunakan

perpaduan gaya regulatoritik dan community.

Sedangkan tahap formulasi dianggap sebagai tahap paling penting dalam

proses kebijakan karena apa yang terjadi dalam tahap ini akan sangat menentukan

berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui gaya kebijakan pada tahap ini dapat lihat dari dua fase, yaitu fase

penrmusan kebijakan dan fase pembuatan keputusan.

Fase perumusan kebijakan dapat dilihat dari dua komponen, yaitu tipe dari

komunitas kebijakan dan tipe dari jaringan kebijakan. Tipe komunitas kebijakan
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dalam masalah prostitusi bersifat hegemonik sedangkan tipe yang kedua bersifat

birokratik atau Participatory statist.

Fase pembuatan keputusan dalam kebijakan ini bergaya pemuasan yaitu

hanya untuk memuaskan opini publik yang berkembang sebelum keputusan itu

diambil. Sehingga kebijakan yang diputuskan bukanlah solusi yang tepat dalam

mengatasi masalah prostitusi. Selain itu berkembangnya dua opini yang berlawanan

membuat keputusan yang diambil menjadi Peraturan Daerah bertentangan dengan apa

yang diundangkan melalui SK Walikota sehingga muncul inkonsistensi antara

Peraturan DaerahNo. 7 Tahun 1999 dengan SK WalikotaNo. 50 Tahun 2002.

Proses kebijakan bergaya 'negoisasi dan konflik' tersebut menghasilkan

solusi yang tidak tepat dalam mengatasi masalah prostitusi di Surabaya. Bentuk

ketidak tepatan solusi yang diberikan dalam kebijakan itu adalah pemecahan

permasalahan yang diputuskan bersifat penyembuhan tanpa disertai upaya-upaya

pencegahan yang dalam hal ini untuk mengantisipasi munculnya pelacur-pelacur

baru.

Disamping itu, lemahnya komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah

prostitusi serta tidak adanya tujuan kebijakan yang konsisten atau kepastian hukum -

terbukti dengan adanya inkonsistensi antara Perda No. 7 Tahun 1999 dengan SK

Walikota No. 50 Tahun 2A02 - menimbulkan kekacauan dalam proses

implementasinya. Sehingga persoalan prostitusi tidak berhasil diatasi. Hal ini terbukti

rv.2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Inkonsistensi kebijakan Pemerintah kota Surabaya ... Rusi Ariyanti



PEI\ruTUP

dengan jumlah PS di Surabaya yang tidak berkurang tetapi justru mengalarni

peningkatan.

Adapun kekacauan dalam proses implementasi kebijakan tersebut yang

ditandai dengan adanya:

) Pemberian ijin bagi lokalisasi prostitusi di Surabaya untuk beroperasi diluar

bulan Ramadhan.

F Tidak tersentuhnya praktek prostitusi gigolo

F Adanya pungutan terhadap mucikari dan pekerja seks

) Penggelapan datapekerja seks dibawah umur

Kekacauan-kekacauan 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.

IV.2. Saran

Dengan didasarkan pada hasil penelitian ini maka penulis harapkan

Pemerintah Kota Surabaya bersedia untuk melakukan koreksi atau pembenahan yang

meliputi beberapa hal sebagai berikut:

l. Mencabut atau mengganti Surat Keputusan Walikota Nomor 50 Tahun 2002

dengan Surat keputusan baru yang tidak bertentangan dengan norrna hukum

diatasnya.
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2. Melakukan pengkajian ulang terhadap materi kebijakan terleit dengan

prostitusi dalam hal ini apakah kebijakan yang telah diambil adalah benar-

benar solusi?.

Mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembuatan kebijakan

sehingga produk kebdakan yang dihasilkan merupakan akomodasi

kepentingan dari seluruh stakeholder Surabaya dan oleh karenanya

mempunyai legitimasi politik yang kuat.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan yang bersifat

normatif umum/ abstrak hendaknya memperhatikan asas-asas hukum di

Indonesia.

Terbuka terhadap segala macam kritik dan saran yang membangun dengan

melihat pada substansi pebicaraan dan bukan siapa yang berbicara.

Tidak menutup-nutupi dan melakukan kebohongan-kebohongan tentang

segala informasi mengenai kebijakan publik yang sedang dijalankan oleh

Pemerintah Kota Surabaya. Penulis memberikan saran ini karena pada saat

melakukan penelitian di DisPol PP., penulis sempat ditolak dengan

mengatakan masalah prostitusi tidak ada kaitannya dengan DisPol PP. Setelatr

penulis ngotot dengan menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Walikota No. 188.4513051402.01.04DA0A DisPol PP. ditunjuk oleh Walikota

sebagai Ketua Tim Penertiban dan Pembinaan Pelanggaran Norma Kesusilaan

di Kotamadya Surabaya, petugas yang telah ditunjuk untuk mendampingi

3.

4.

) .

6.
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penulis selama penulis melakukan penelitian di situ menolak untuk

mendampingi saya dengan alasan proposalnya tidak ada padahal penulis

sudah memasukkan proposal sejak seminggu sebelumnya. Selain itu, DinSos

membohongi penulis dengan mengatakan pihaknya telah berhasil

mengentaskan banyak PSK. Ketika penulis menanyakan apakah datanya ada

beliau mengatakan ada. Namun ketika penulis meminta data tersebut mereka

terkesan berbelit-belit dan mengulur-ulur sebelum akhirnya mengatakan data

tersebut tidak adq itupun setelah penulis mondar-mandir ke Kantor DinSos

selama dua minggu.

Dengan demikian, penulis harapkan bahwa dengan adanya hasil penelitian

tentang gambaran mengenai lnkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

terkait dengan Masalah Prostitusi di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya menerima

kritik dan saran yang penulis sampaikan serta melakukan pembenahan kebijakan

sehingga tidak terjadi inkonsistensi antar kebijakan terkait dengan prostitusi dan

kebijakan yang diambil adalah benar-benar solusi dari persoalan yang ada. Oleh

karenanya, keberadaan prostitusi dapat diminimalisir. Dan tidak kalah penting, agar

kepercayaan masyarakat terhadap Pemetintah Kota Surabaya semakin meningkat.
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IV.3.Implikasi

IV.3.1. Implikasi Praktis

Dengan memanfaatkan hasil dari penelitian ini, Pemerintah Kota Surabaya

dapat mengetahui bagaimana sebenarnya gambaran dari kebijakan-kebijakan yang

menangani masalah pelacuran yang telah dirumuskannya. Selain itu, hasil penelitian

ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan-

kebijakan selanjutnya, baik yang ada kaitannya dengan masalah pelacuran maupun

yang tidak ada kaitannya dengan pelacuran. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut

adalah solusi yang benar-benar solusi, sesuai dengan keadilan dan prinsip-prinsip

demokrasi serta tidak sampai terja.di inkonsistensi antara kebijakan yang satu dengan

kebijakan yang lain.

IV.3.1. Implikasi Teoritis

Secara teoritiso kegunaan dari hasil penelitian ini adalah akan memberikan

sumbangan akademis yaitu menambah khasanah pengetahuan ilmiah eklsplanasi

teoritis tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani

masalah pelacuran di Surabaya, serta menjadi suatu alat penguji bagi keandalan dan

keuniversalan dari teori yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengolah serta

menganalisis permasalahan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani

masalah prostitusi.

Batrwa terdapat inkonsistensi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam

menangani masalah prostitusi terlihat dari Surat Keputuran Walikotamadya Surabaya
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No. 50 Tahun 2002 yang isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah No.T Tahun

1999. Hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan harapan atau tujuan dalam

kebijakan atau yang dalam bahasahukum disebut sebagai kepastian hukum yang pada

akhirnya menyebabkan kekacauan dalam tahap implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan dan semakin menguatkan teori

yang ada bahwa konsistensi harapan dalam kebijakan sangat penting bahkan mutlak

untuk dipenuhi suatu produk kebijakan. Sebab tanpa kepastian hukum akan terjadi

kebingungan bagi pelaksana dalam usaha penegakannya. Tidak hanya itu, Tidak

adanya kepastian hukum juga dapat dimanfaatkan oleh para spekulan untuk bermain-

main melalui celah yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

Disamping itu, adanya ruang debat publik yang terbuka luas sangat penting

dalam proses pembuatan kebijakan karena dengan demikian akan sangat kondusif

bagi berbagai pihak dalam melakukan analisis kebijakan publik sehingga informasi

seputar situasi permasalahan kebijakan dapat diperoleh secara lebih lengkap.

Akhimya, pemerintah dapat menemukan permasalahan yang tepat sekaligus

mengeluarkan kebijakan yang benar-benar solusi dari permasalahan yang ada.
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