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ABSTRAK 

UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

Oleh 

JULI ARDILA 

Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu suatu 

perbuatan yang sifatnya anti sosial karena melanggar norma kesusilaan, norma 

kesopanan, norma adat dan norma agama karena prostitusi merupakan salah satu 

bentuk penyakit masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi 

di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor yang menghambat pihak Kepolisian 

dalam upaya penanggulangan prostitusi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu melalui pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan 

data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Unit PPA Satreskrim 

Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan menarik kesimpulan 

secara deduktif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa upaya Kepolisian dalam 

penanggulangan prostitusi dengan langkah represif dan preventif. Langkah 

represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar 

Lampung, yaitu berupa razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai 

penanggulangan prostitusi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan langkah 

preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat 

tentang praktik prostitusi   yang ada di kota Bandar lampung melalui bimbingan, 

pengarahan dan ajakan. Faktor - faktor penghambat upaya Kepolisian dalam 

penanggulangan prostitusi adalah faktor hukum itu sendiri, karena tidak ada pasal 

yang berhubungan langsung dengan PSK. selain itu faktor- faktor lain 

berpengaruh seperti yaitu adanya oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran 

tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakannya suatu razia, 

kurangnya kesadaran masyarakat yang mencari keuntungan dari pelacuran 

tersebut seperti dengan cara   
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memberikan perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi dan 

menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat 

dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat 

pelacuran. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dengan menyempurnakan 

atau memperbaiki peraturan perundang- undangan hukum pidana atau KUHP 

yang baru, sehingga dalam penerapannya Hukum Pidana dapat menjadi senjata 

dalam memberantas atau setidaknya dalam penanggulangannya membuahkan 

hasil yang maksimal dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan 

prostitusi di wilayah Hukum Kota Bandar Lampung dan Indonesia tercinta kita 

ini. 

Kata Kunci : Upaya, Kepolisian, Penanggulangan Prostitusi 
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MOTTO 

 

 

Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha 

dan orang yang berhenti untuk berusaha  takkan menjadi 

seorang pemenang. 

(Ustad Felix Siauw) 

 

“Tidak ada namanya Perjuangan sia-sia, selama kau 

kerjakan yang terbaik, pasti selalu ada jalan terindah” 

(Juli Ardila) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada era modernisasi dan Globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan sosial 

masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, di daerah 

metropolitan dan di daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu 

dampak positif maupun dampak negatif.
1
 

 

Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks 

komersial atau disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut istilah, 

prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan cara menyerahkan 

diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan 

dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut.
2
  

 

Prostitusi atau pelacuran itu sendiri sebenarnya telah muncul jauh sebelum 

peradaban  modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah 

ditemukan prostitusi atau pelacuran ini, ambil contoh kecilnya pada zaman Nabi 

Muhammad SAW saja prostitusi ini telah ada dan menjadi suatu permasalahan 

yang pada saat itu menjadi gambaran masyarakat pada zaman tersebut.  

                                                             
1 Patologi sosial, penerbit Raja grafindo graha, jakarta 1999, hlm 110 
2 http://ayuhanpard.blogspot.co.id/2012/07/makalah-prostitusi-tugas-patologi.html 
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Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa 

dihapus atau dimusnahkan dari kehidupan kita. Karena banyak faktor pendukung 

untuk terjadinya prostitusi mulai dari faktor keluarga yang bisa dikatakan keluarga 

gagal, maksud gagal disini adalah Broken Home dimana ada banyak permasalahan 

yang timbul dari Broken Home tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab 

prilaku, sehingga seseorang yang mengalami masalah ini merasa ingin melakukan 

segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan emosi atau hanya sekedar 

ingin memuaskan dirinya, atau ada juga akibat faktor lingkungan. Disini 

lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian 

seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepribadian yang 

utama tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam 

pembentukan kepribadian seseorang, selain itu juga ada faktor pengaruh ekonomi 

dimana seorang yang berprostitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan 

untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor- faktor yang 

mendukung terjadinya prostitusi atau pelacuran itu tercipta. 

 

Walaupun demikian kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup 

untuk memberikan peringatan keras terhadap para pelaku prostitusi, namun 

nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi 

yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal 

kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk di 

bicarakan.
3
 

 

                                                             
3 http://ayuhanpard.blogspot.co.id/2012/07/makalah-prostitusi-tugas-patologi.html 



3 
 

Permasalan PSK tidak hanya dilatarbelakangi oleh masyarakat pedesaan yang 

masih polos sehingga mudah terbujuk rayu calo prostitusi. Zaman yang semakin 

canggih ini dan bekal ilmu agama yang rendah serta keluarga yang rapuh ikut 

mendorong berkembangnya praktik prostitusi ini.  

 

Remaja secara disadari maupun tidak dapat terkena imbas dari globalisasi yang 

negatif, terutama bila tumbuh kembangnya tidak diimbangi dengan perhatian dan 

bimbingan orang tua. Zaman yang semakin modern seperti tersedianya koneksi 

internet yang mudah, murah dan gampang diakses, handphone yang berkamera 

yang banyak disalahgunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto maupun 

video panas membuat remaja lebih cepat matang secara seksual dan kemudian 

berusaha mencari penyaluran dengan jalan yang salah. 

 

Dorongan seks yang tinggi dan belum waktunya terutama akibat rangsangan dari 

luar seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian majalah dan situs porno, film 

biru, terlibat pergaulan bebas, gaya pacaran yang melampaui batas, akan 

mendukung terhadap terburuknya jalan prostitusi apabila tidak ditangani dengan 

benar. 

 

Remaja dengan rasa ingin tahunya yang tinggi mulai mencoba mencari tahu, 

selanjutnya perlahan ia merasa butuh akan penyaluran seks. Apabila kecanduan 

dan lepas kontrol, ia akan mulai masuk ke dalam dunia prostitusi seperti di 

Bandung ada istilah Gongli atau bagong lieur artinya babi mabuk, merupakan 
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potret buram dari remaja yang marak melakukan seks bebas berdasarkan kepuasan 

semata.
4
 

 

Banyak Negara-negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga 

dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, 

sejak adanya masyarakat manusia pertama sehingga dunia ini akan kiamat 

nantinya, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-

hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu 

seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.  

 

Timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya 

penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan, memang 

harus diketahui bahwa prostitusi/pelacuran adalah kisah lama yang membayangi 

kehidupan manusia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang ini, prostitusi/pelacuran 

seperti tidak terlepas dari kehidupan manusia. Prostitusi  diibaratkan sebagai 

bayangan hitam kehidupan manusia. Prostitusi/pelacuran merupakan salah satu 

bentuk penyakit dan harus dihentikan penyebarannya, tanpa harus mengabaikan 

pencegahannya dan perbaikannya. 

 

Modernisasi dan globalisasi dewasa ini memacu tingkat perkembangan 

prostitusi/pelacuran ditengah- tengah masyarakat, tidak hanya orang dewasa saja 

yang terlibat dalam dunia prostitusi, tetapi juga telah melibatkan semua kalangan 

bahkan secara ekstrim dapat dikatakan  telah menjebak dunia remaja dan anak- 

anak dengan tingkat penyebaran dan  perkembangan yang sangat tinggi. 

 

                                                             
4 https://mohkusnarto.wordpress.com/prostitusi/ 
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Semakin merebaknya kehidupan dunia prostitusi di Indonesia mungkin 

disebabkan oleh kurang jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang 

prostitusi/pelacuran, khususnya tentang para Pekerja Seks Komersial (PSK) 

tersebut, dalam KUHP Indonesia tidak  diatur dengan jelas mengenai prostitusi 

dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Sementara itu kehidupan prostitusi sangat 

identik dengan peredaran narkoba dan penyebaran penyakit kelamin yang 

berbahaya bahkan tidak ada obatnya, seperti HIV/AIDS.  Hal ini merupakan 

keadaan yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa 

ini, jika hal tersebut dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang tepat, maka 

dapat menjadi bom waktu yang kapan saja dapat meledak dan benar- benar 

menghancurkan bangsa ini, sebab generasi muda saat ini adalah tulang punggung 

kehidupan bangsa ini. 

 

Memang hal ini telah menjadi perhatian dunia, termasuk Pemerintah 

Indonesia. Banyak usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk menekan 

prostitusi, seperti lokalisasi, penertiban para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 

lain sebagainya. Namun hal ini sepertinya tidak memberikan hasil yang maksimal. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mencoba mengatasi 

perkembangan prostitusi dengan cara membina Pekerja Seks Komersial (PSK) 

yang berhasil dijaring sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan tanpa 

pemidanaan. Seperti diketahui bahwa pembinaan merupakan elemen penting 

dalam menyadarkan pelaku atas perbuatannya yang salah dan merubah mental 

pelaku agar menjadi lebih baik dan lebih siap untuk hidup secara benar di tengah-

tengah masyarakat dengan keterampilan-keterampilan yang memadai sebagai 

modal dalam mempertahankan kehidupannya. 
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Begitu juga halnya dengan  prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang 

semakin lama semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat perlu dapat 

mendapat perhatian yang serius, Muzarin Daud
5
 Kepala Bidang Pelayanan dan 

Rehab Dinsos Kota Bandar Lampung menyatakan, beberapa kejadian selama 

periode juni 2014, tercatat jumlah kasus pelacuran di kota Bandarlampung tersebut 

sebanyak 84 kasus diantaranya menimpa anak/remaja. Dan pada Tahun 2016 ini 

bertambah menjadi 156 kasus, peningkatan yang cukup tinggi ujarnya. Angka 

tersebut berdasarkan hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Yang 

menjadi pemicu awal memasuki dunia prostitusi di kota bandarlampung. 

Diantaranya dikarenakan, pemerkosaan yang dialami oleh keluarga dekatnya, 

pergaulan bebas yang berujung pada hubungan intim dengan pacar, faktor ekonomi 

juga yang menjadi faktor yang memotifasi memasuki dunia prostitusi dan juga 

traffiking yang dilakukan keluarga atau orang dewasa. Namun demikian, faktor 

utama ialah kemiskinan. Rendahnya akses mereka terhadap pendidikan dan 

kurangnya ketersediaan fasilitas yang menunjang bakat mereka. Selanjutnya, pada 

prilaku sosial yang hedonis dan konsumtif sebagai arus balik modernisme yang 

telah mendorong mereka ingin memperoleh kehidupan yang layak secara instan. 

 

Berdasarkan keadaan yang sangat memperhatinkan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi dengan judul : “ Uaya 

Penanggulangan  Prostitusi (Studi di Polresta Bandar Lampung) “. 

 

 

 

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Muzarin Daud, Kepala Bidang Pelayanan  dan Rehab Dinsos 

Kota Bandar Lampung, Senin 1 Mei 2016 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.   Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini      

adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di Kota 

Bandar Lampung? 

b. Apakah Faktor- faktor yang menghambat Pihak Kepolisian dalam upaya 

penanggulangan prostitusi di Kota Bandar Lampung? 

2.  Ruang Lingkup 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, 

yang berkaitan dalam penanggulangan  prostitusi di  Bandar Lampung dan 

faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangannya. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan ruang 

lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai  

berikut : 

a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian dalam 

penanggulangan  prostitusi di Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat dalam upaya 

penanggulangan  prostitusi di Kota Bandar Lampung. 
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2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan 

khususnya mengenai prostitusi 

b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, 

penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana 

c. Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan 

fungsi polisi dalam pemberantasan prostitusi 

2. Kegunaan Praktis 

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga 

Legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu peraturan baru atau 

undang- undang  yang berkaitan dengan prostitusi. 

 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

       1.  Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi- dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 
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peneliti
6
. Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan 

kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang 

dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan 

pengayom, kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia dalam 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan 

kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan 

hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang- undangan 

dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran 

serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana. 

G.P. Hoefnagles yang dikutip oleh Barda Nawawi
7
. Penanggulangan kejahatan 

ditetapkan dengan cara : 

1. Penerapan hukum pidana 

2. Pencegahan tanpa pidana 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media masa. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan 

penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-

upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut 

                                                             
6
 Soekanto, Soerjono. 2007. Penghantar Penelitian Hukum Cetakan ke 3. Universitas 

Indonesia pres: Jakarta, hlm 127 
7
 Barda Nawawi, Arief,. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bhakti. Bandung, hlm 48 
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melalui kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di samping itu, upaya 

non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat 

kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada didalam 

masyarakat itu sendiri.  

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan 

kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu
8
 : 

1. Upaya Represif 

Upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan 

tersebut terjadi. 

2. Upaya Preventif 

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini 

dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan 

mempersempit kesempatan. 

3. Upaya Pre-Emptif 

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya 

ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi 

pendorong terjadinya kejahatan tersebut. 

4. Operasi Khusus 

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk 

menghadapi masa rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan 

kantibnas berdasarkan pencatatan data dua tahun silam. 

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor- faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

                                                             
8
 http//silcabustam.blogspot.com/2011_10_01archive.html.21-01-2012 



11 
 

sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor- faktor 

tersebut
9
, faktor- faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut : 

a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak  yang membantu maupun yang 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

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

didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. 

2.  Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative 

maupun hukum empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi 

tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu
10

. 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah
11

. 

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian 

ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang 

                                                             
9
 Soekanto,Soerjono.1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 

Rajawali: Jakarta, hlm :8 
10

 Husin, Sanusi. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Lampung: Bandar Lampung, hlm:9 
11

 Soekanto, Seorjono. 1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali: Jakarta, hlm:32 
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berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan 

pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kepolisian adalah segala hal – hal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Pasal 1 

ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat (pasal 2). 

2. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative 

adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. 

Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia 

yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. 

3. Penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan, atau suatu cara 

menanggulangi. 

4. Prostitusi adalah Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk 

penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa 

mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal 

dari bahasa latin Pro-stituere atau Pro-stauree yang berarti usaha 

menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan 

dengan imbalan jasa. 
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E.  Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini disajikan kedalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 

I  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka yaitu tentang tinjauan umum terhadap prostitusi yang meliputi ciri 

– ciri prostitusi, lokalisasi, akibat – akibat prostitusi dan faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya prostitusi di Kota Bandar Lampung. 

III  METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil – hasil penelitian dan pembahasan 

tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar 

Lampung dan faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya 

penanggulangan prostitusi sebagai salah satu penyakit masyarakat yang 

sangat meresahkan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan,  
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V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditunjukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian.  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Ciri-ciri Prostitusi 

 

Di desa-desa, hampir-hampir tidak ada terdapat pelacuran jika ada, mereka itu 

adalah pendatang-pendatang dari kota, yang singgah untuk beberapa hari atau 

pulang ke desanya. Juga desa perbatasan yang dekat dengan kota-kota dan tempat-

tempat sepanjang jalan besar yang di lalui truk-truk dan kendaraan-kendaraan 

umum sering dijadikan lokalisasi oleh wanita-wanita tua susila
11

. Sedangkan di 

Kota-kota besar, jumlah pelacur diperkirakan 1-2% dari jumlah penduduknya. 

Dalam bilangan ini sudah termasuk para pelacur yang tersamar atau gelap, dari 

kelas menengah dan kelas tinggi yang sifatnya non-profesional (amateurisme). 

Mereka itu berprofesi secara sembunyi-sembunyi, baik secara individual maupun 

tergabung dalam satu “sindikat-sindikat amourette” yang berdagang seks serta 

cinta asmara
12

. 

 

Banyaknya langganan yang dilayani oleh para WTS ialah 5-20 orang dalam 

jangka waktu 12-24 jam dengan penghasilan yang berbeda-beda, tetapi biasanya 

mereka dapat menghasilkan uang dalam satu malam dapat mencapai ratusan ribu 

atau jutaan rupiah. 

                                                           
11

 Muladi dan Barda  Nawawi Arif  Penanggulangan Prostitusi era modern. 1998. hlm 56-57 
12

 Kartono, Kartini. Pathologi sosial. 1997. hlm 35 
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Pelacur-pelacur ini dapat digolongkan dalam 2 katagori yaitu : 

a. Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela 

berdasarkan   motivasi-motivasi tertentu. 

b. Mereka yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan  

dipaksa oleh germo-germo yang terdiri atas penjahat-penjahat, calo-calo 

dan anggota-anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha 

bordil. Dengan bujukan dan janji-janji manis, ratusan bahkan ribuat gadis-

gadis dipikat dengan janji dan akan mendapatkan perkerjaan terhormat 

dengan gaji yang besar. Namun pada ahirnya mereka dijebloskan ke dalam 

rumah-rumah pelacuran yang dijaga dengan ketat, dan secara paksa, kejam 

dan sadistis dengan pukulan dan hantaman mereka harus melayani buaya-

buaya seks yang tidak berkeprimanusiaan. Mereka dihajar dengan 

pukulan-pukulan dan diberi obat perangsang nafsu seks sehingga menjadi 

tidak sadar dan tidak berdaya. Dan dibawah pengaruh obat-obatan itu, 

mereka dipaksa melakukan adegan-adegan porno/cabul yang seram 

(namun menghancurkan hati anak-anak gadis tersebut) dengan bandit-

bandit seks. 

 

Ciri-ciri khas dari Prostitusi/Pelacuran adalah : 

1. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria “lonte laki-laki”) 

2. Cantik, ayu, rupawan, manis, aktraktif, menarik,baik wajah maupun 

tubuhnya  bisa merangsang selera seks kaum pria 

3. Pakaiannya sangat mencolok beraneka warna, sering aneh-aneh/aksentrik    
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untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan 

penampilan lahiriahnya yaitu  wajah,rambut,pakian,alat-alat kosmetik dan 

parfum yang merangsang. 

4. Menggunakan tehnik-tehnik seksual yang mekanistis, cepat, tidak hadir 

secara psikis (afwezig basent minded) tanpa emosi atau efeksi, tidak 

pernah bisa mencapai orgasme, sangat provokatif, dalam beraksi dan 

biasanya dilakukan secara kasar. 

5. Bersifat seperti mobil, kerap berpindah dari tempat atau kota yang satu ke  

tempat yang lainnya. Biasanya itu memakai nama samaran dan sering 

berganti nama, juga berasal dari tempat atau kota lain bukan kotanya 

sendiri agar tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya banyak terdapat 

migran dari daerah perdesaan yang gersang dan miskin yang pindah ke 

kota-kota, mengikuti arus urbanisasi. 

6. Pelacur-pelacur professional dari kelas atas dan menengah  kebanyakan 

berasal dari  strata ekonomi dan sosial yang rendah. Mereka pada 

umumnya tidak mempunyai keterampilan/skill khusus kurangnya 

pendidikan, modalnya ialah kecantikan dan kemudaannya. Pelacur amatir 

selain bekerja sebagai buruh di pabrik, restoran, bar, toko-toko sebagai 

pelayan dan di perusahan-perusahan sebagai sekretaris, mereka 

menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur tunggal atau sebagai 

“wanita panggilan”. Biasanya mereka yang seperti ini berada di mall-mall 

atau tempat-tempat hiburan , seperti club-club malam atau diskotik-

diskotik. Sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (high class 

prostituees) pada umumnya berpendidikan sekolah SLTP ke atas atau 
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lulusan akademik dan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatif atau 

profesional. Mereka itu bertingkah laku immoral karena didorong oleh 

motivasi-motivasi sosial dan ekonomi. 

7. 60-80% dari jumlah pelacur ini adalah memiliki intelek yang normal, 

kurang  dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (feeble minded), 

selebihnya adalah mereka yang ada pada garis batas yang tidak menentu 

atau tidak jelas derajat intelejensinya. 

 

Pengertian Prostitusi 

Prostitusi berasal dari kata “Pro-stiture” atau Pro-stauree” yang berarti 

membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, 

pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal atau lebih dikenal 

dengan istilah WTS (Wanita Tuna Susila) yang sekarang ini lebih dikenal dengan 

PSK (Pekerja Seks Komersial).  

 

Tuna susila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena 

keroyalannya relasi seksualnya dan mendapatkan imbalan jasa uang bagi 

pelayannya. Tuna susila dapat juga diartikan sebagai salah tingkah atau tidak 

susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila.  

 

Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa 

mendatangkan malapetaka atau celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang 

bergaul dengan dirinya sendiri
13

. 

                                                           
13

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.1999, hlm 177 
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W.A Bonger dalam tulisanya “Maatshappelijke Oorzaken der Prostituite”, 

menyatakan bahwa Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita 

menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian
14

. 

 

P.J de Bruine Van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri 

dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran
15

. 

Definisi diatas mengemukakan adanya unsur –unsur ekonomis dan penyerarahan 

diri  wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan 

banyak laki-laki. 

 

Peraturan Pemerintah DKI Jakarta Raya tahun 1967 mengenai penanggulangan 

masalah prostitusi, menyatakan : bahwa WTS (Wanita Tuna Susila) adalah wanita 

yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin diluar perkawaninan, 

baik dengan imbalan jasa maupun tidak. 

 

Sedangkan peraturan Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Barat untuk melaksanakan 

pembatasan dan penertiban masalah prostitusi, menyatakan : Prostitusi/pelacuran 

adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin diluar perkawainan yang 

sah
16

. Kedua peraturan Pemerintah tersebut menekankan masalah hubungan 

kelamin diluar pernikahan, baik dengan imbalan pembayaran maupun tidak. 

Sedangkan pasal 296 KUHP menyatakan, “Pelacur adalah barang siapa yang 

pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan 

perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah”. 

                                                           
14

 Ibid, hlm 183 
15

 Ibid, hlm 182-183 
16

 http://lampung.tribunnews.com/2015/03/02/penanggulangan-prostitusi-diindonesia. Diakses 

jumat 5 juli 2015 

http://lampung.tribunnews.com/2015/03/02/penanggulangan-prostitusi-diindonesia
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Pengertian ini sama dengan definisi pelacuran dalam ensiklopedia Indonesia, 

pelacuran itu dilakukan oleh wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat 

lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama  melakukan perbuatan 

kelamin diluar perkawainan . Dalam hal ini percabulan tidak hanya merupakan 

hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristwa 

homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya. 

 

Menurut Kartini Kartono, Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan 

pola-pola organisasi implus/dorongan-dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 

terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan 

banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa 

efeksi sifatnya
17

. Sedangkan pelacuran adalah pristiwa penjualan diri 

(Persundalan) dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian 

kepada banyak orang untuk memuasakan nafsu-nafsu seks dengan imbalan 

pembayaran. Prostitusi/Pelacuran dapat juga dikatakan sebagai perbuatan 

perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badanya untuk berbuat cabul secara 

seksual dengan mendapatkan upah
18

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Loc. cit, Kartini Kartono, hlm 184 
18

 Sembiring,Ratur, Baren. Ciri, kausa dan Alternatif Solusi Prilaku Seks Bebas. Pusat dan 

informasi Kesehatan Remaja.1992. hlm 25 
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B. Keadaan Prostitusi di Kota Bandar Lampung 

 

Prostitusi/Pelacuran adalah penyakit sosial yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat yang keberadaannya seperti bayang-bayang kehidupan manusia itu 

sendiri, yang dari masa ke masa terus berkembang baik jumlah pelacurnya 

maupun bentuk-bentuk tindakan-tindakan prostitusi /pelacuran itu sendiri. 

Indonesia, pada tahun 2010 jumlah PSK telah mencapai 155.478 orang. Data ini 

diambil dari jumlah PSK yang terdaftar di lokalisasi dan dirazia oleh aparat yang 

berwenang, jadi diperkirakan jumlah PSK di Indonesia terus menerus meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah PSK diperkirakan mencapai 

197.000 orang. 

 

Provinsi Lampung sendiri yang merupakan daerah yang memiliki banyak objek 

wisata yang digemari oleh turis mancanegara maupun domestic, dengan kultur 

budaya dan tingkat ekonomi yang sangat beragam menjadikan Provinsi Lampung 

menjadi daerah yang sangat potensial dalam perkembangan Prostitusi tersebut. 

 

Lembaga Advokasi Anak (Lada) Lampung menyatakan, kasus prostitusi yang 

dilakukan oleh  kalangan anak/remaja di Bandar Lampung cukup tinggi
19

. 

Anggota DPR  RI Abdul Hakim prihatin dengan tingginya jumblah PSK anak di 

Lampung sejumlah LSM anak di Lampung mendapati dalam 2 tahun terahir 

jumblah PSK anak menebus angka  250an orang. 

 

Hasil diskusi dengan beberapa LSM anak di Lampung jumlah remaja yang 

bekerja sebagai PSK cukup tinggi. Kondisi ini sangat memperihatinkan, apalagi 
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umur termuda PSK anak ini ada yang masih berumur 14 tahun, Hakim 

mengatakan, tingginya angka PSK anak ini sebagai bukti kemerosotan moral 

bangsa akibat minimnya pendidikan akhlak di sekolah dan lingkungan keluarga. 

Sisi lain, sambungannya, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan 

juga menyebabkan angka PSK anak/remaja tinggi
20

. 

 

LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Lampung dan Children Crisis Center 

(CCC) selama 2 tahun terahir telah mendampingi lebih dari 250 anak-anak atau 

remaja yang bekerja sebagai PSK. Kegiatan para PSK anak di Lampung itu 

dibedakan dalam 3 katagori yaitu pornografi, trafiking, dan eksploitasi seksual. 

 

Untuk pornografi umumnya PSK anak melakukan kegiatanya dengan membuat 

foto – foto porno lalu menjualnya. Sementara untuk katagori eksploitasi seksual, 

PSK anak beroprasi sama seperti PSK lain dan memiliki tempat mangkal dan 

memiliki mucikari. 

 

Hasil pendamping LADA dan CCC ini, mendapati bahwa penyebab anak – anak 

dan remaja ini terjun ke dunia prostitusi karena kemiskinan dan gaya hidup. 

Keinginan untuk bisa mengikuti gaya hidup yang tinggi mendorong anak – anak 

dan remaja ini melacurkan diri hanya untuk mendapatkan uang dengan cara yang 

mudah. 

 

Keadaan tersebut dapat kita lihat dengan semakin banyaknya warung – warung 

dan salon – salon yang disalahgunakan oleh pemiliknya menjadi tempat pelacuran 

seperti di sekitar teluk betung, pelabuhan panjang dan pantai harapan. Yang lebih 
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mengejutkan lagi ternyata bisnis tersebut tidak dilakukan pada malam hari saja, 

bisnis esek – esek juga dilakukan pada siang hari oleh salon – salon plus yang 

telah menjamur di Bandar Lampung seperti disekitaran sukarame, sukaraja, jalan 

antasari. Pengelola – pengelola salon juga menyediakan perempuan pemuas 

syahwat dengan harga yang terjangkau bagi semua golongan, dengan variasi tarif 

yang memulai dari Rp100 ribu sampai Rp 2 juta. Wanita di sini sangat menarik, 

cantik dan seksi, ujar pemilik salon “monggo silahkan dipilih”, nanti kita akan 

diajak menaiki anak tangga menuju lantai 2 yang katanya, ruang perawatan 

dengan banyak sekat – sekat ruang, yang telah tersedia kasur dan bantal.  

 

Bahkan selain di salon – salon bisnis ini juga banyak dilakukan oleh para ABG 

yang berkeliaran disekitar PKOR way halim dan saburai. pemilik warung sisi 

jalan “Remang – remang” berkedok warung makan, yang berlokasi di sekitaran 

Garuntang
21

. yang paling terkenal dan fenomenal di Lampung pusat Prostitusi 

yaitu “Pemandangan” karena wanita pekerja seks komersial (PSK) yang ada di 

sini tarifnya pun sangat bervariasi, dimulai dengan Rp150 ribu hingga Rp 1,5 juta 

sekali ngamar. Lebih fantastis lagi pendapatan PSK di sini bisa mencapai Rp 15 

juta setia bulanya. 

 

Seperti wanita yang bernama Gista (Samaran), dia memasang tariff Rp. 150 ribu, 

hampir setiap bulan penghasilanya dapat menyentuh Rp14 juta rupiah yang 50% 

hasilnya untuk pemilik tempat “rumah”. Lain lagi kata wanita yang bernama 

Rindu (samaran) dirinya tidak dapat berbuat banyak dengan melambung harga – 

harga kebutuhan sehari – hari, menyebabkan dia terjerumus kelembah ini. 
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Menurut warga sekitar Teluk Betung sampai Panjang, pihak berwenang jarang 

sekali,melakukan penertiban, bahkan selama beberapa bulan ini tidak melakukan 

penertiban dilokasi –lokasi bisnis terselubung selain lokasi prostitusi.  

Pihak berwenang jarang sekali dilihat melakukan razia ke salon – salon sini, ujar 

masyarakat tersebut. Dan menurut masyarakan tersebut  para PSK yang ada di 

warung remang – remang dapat bernegoisasi sesuai dengan kemapuan dompet 

konsumen. Para PSK inipun tidak segan untuk memberikan imbalan kepada 

pemilik warung. 

 

Bisnis prostitusi berkedok salon ini, dapat selalu dijumpai. Hal ini karena 

kurangnya penertiban oleh aparat berwenang. Mau diapakan lagi. Mungkin pihak- 

pihak tersebut menerima retribusi gelap dari pengelola, ujar Ahmad, warga 

sukarame. 

 

Bagaimana kelanjutan bisnis prostitusi ini? Semua kita kembalikan kepada 

masyarakat dan pemerintah daerah sekitar dan pemilik kepentingan lainya. 

Dengan membuka lapangan pekerjaan dan perbaikan kesejahteraan
22

. 
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C. Lokalisasi 

 

Lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu 

merah yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di luar negeri germo mendapat 

sebutan “madam”, sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil dengan sebutan 

“mami atau madam”. 

 

Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur ,kursi tamu, 

pakaian dan alat-alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe 

karakter dan suku bangsa yang berbeda-beda. Disiplin tempat-tempat lokalisasi 

tersebut diterapkan dengan ketat, misalnya tidak boleh mencuri uang langganan, 

dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan janji diluar, 

dilarang memonopoli seseorang langganan dan lain-lain
22

. Wanita-wanita PSK itu 

harus membayar pajak rumah dan pajak obat-obatan sekaligus juga “keamanan” 

agar mereka terlindungi dan terjamin identitasnya. 

 

Tujuan Lokalisasi 

1. Untuk menjauhkan masyarakat umum terutama anak-anak puber dan 

adolenses  dari pengaruh- pengaruh immoral dari praktek pelacuran, dan 

juga  menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang 

terhadap wanita-wanita baik. 

2. Memudahkan pengawasan para WTS terutama mengenai kesehatannya 

dan  keamanannya, memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap 

penyakit kelamin. 
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3. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap WTS yang pada 

umumnya selalu menjadi pihak yang lemah. 

4. Memudahkan bimbingan mental bagi para WTS dalam usaha rehabilitasi 

dan sosialisasi, kadangkala juga diberikan pendidikan dan keterampilan 

latihan-latihan kerja sebagai persiapan untuk kembali kedalam masyarakat 

biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman agar 

bisa tabah dalam menghadapi penderitaan. 

5. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi WTS yang benar-benar 

bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar, 

selanjutnya ada dari mereka yang diikutsertakan dalam usaha transmigrasi 

setelah mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara 

wajar. Usaha ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan 

memperluas kesempatan kerja didaerah baru. 

 

Suasana dalam kompleks lokalisasi, WTS itu sangat kompetitif khususnya dalam 

bentuk persaingan memperebutkan langganan. Nama-nama WTS pada umumnya 

sudah diganti untuk menjaga keaslian identitasnya dan juga agar mereka tidak 

diketahui oleh sanak saudara, solidaritas dikalangan para WTS sangat kecil 

terkecuali pada saat-saat menghadapi bahaya dan sewaktu-waktu diadakan 

penangkapan /razia oleh pihak yang berwajib. 

 

Banyak WTS sehari-harinya hidup bersama dengan kaum kriminal atau residivis-

residivis yang selalu keluar masuk penjara, saingan berat bagi para PSK adalah 

wanita-wanita dan gadis-gadis yang secara individual beroperasi bebas. 
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D.  Akibat-akibat Prostitusi 

 

Bebrapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran adalah : 

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit 

yang paling banyak terdapat adalah syphilis dan gonorhoe (kencing 

nanah), terutama akibat syphilis apabila tidak mendapat pengobatan yang 

sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri 

dan anak keturunan. Antara lain adalah : 

a. Congenital syphilis (sipilis herediter/keturunan) yang menyerang bayi 

semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus/keguguran atau 

bayi lahir mati. Jika bayi itu bisa lahir, biasanya kurang bobot, kurang 

darah, buta,tuli, kurang intelejensinya, defect (rusak cacat) mental dan 

defect jasmani lainya. 

b. Syphilis amentia, yang mengakibatkan cacat mental ringan, reterdasi 

atau lemah ingatan dan imbisilitas. Sedang yang berat bisa 

mengakibatkan serangan epilepsy atau ayan, kelumpuhan sebagaian 

atau kelumpuhan total, bisa jadi idiot psikotik atau menurunkan anak-

anak idiot. 

2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergoda oleh 

pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga 

keluarga menjadi berantakan. 

3. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan, khususnya anak- anak muda remaja pada masa pubertas 

adolesensi. 
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4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika 

(ganja,  morfin, dan lain-lain). 

5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sesekali 

menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat 

kebiasaan, norma hukum dan agama. Karena digantikan dengan pola 

pelacuran dan promiskualitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan 

kebutuhan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. 

Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi 

kehidupan keluarga yang sehat. 

6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya 

wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari 

pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan 

kepada germo,calo-calo, centeng-centeng, pelindung dan lain-lain. Dengan 

kata lain ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan 

keringat para pelacur ini. 

7. Bisa menyebabkan terjadinya difusi seksual, misalnya impotensi, 

anorgasme, nyomofenia, satiriasis, enjakulasi prematur, yaitu pembuangan 

sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang 

senggama, dan lain-lain. 
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E. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Prostitusi di Kota   

    Bandar Lampung 

 

1. Faktor Intern (Dalam diri Individu) 

Setiap orang mempunyai pribadi yang khas dan berbeda dan membentuk 

tingkah laku yang berbeda dalam mengadakan interaksi dengan 

lingkungannya. Tingkah laku berkaitan erat dengan lingkungannya, 

tingkah laku berkaitan erat dengan kebutuhan manusia yang beragam. 

Kejahatan dapat dipandang sebagai perkembangan pribadi/prilaku yang 

menyimpang
24

. 

 

Dalam setiap pribadi individu masyarakat, terdapat banyak bakat yang 

berbeda-beda. Ada bakat yang positif seperti, bakat menari, mencuri dan 

sebagainya. Bakat negatif ini dapat terjadi karena kurangnya keharmonisan 

dalam keluarga, atau kurangnya iman seseorang, karena kurangnya 

bimbingan agama dan bimbingan rohani dalam keluarga. Adanya bakat 

yang negatif, merupakan salah satu faktor yang mendorong timbulnya 

kejahatan prostitusi di Kota Bandar Lampung. 

2. Faktor Ektern 

Fakto-faktor pendorong kejahatan prostitusi yang berasal dari luar diri 

individu, dapat berupa faktor pendidikan diri individu, yaitu dapat berupa 

faktor pendidikan dan keterampilan , faktor lingkungan dan penjatuhan 

hukuman, faktor ekonomi dan kecemburuan sosial, dan faktor 

penyalahgunaan teknologi. 

Faktor-faktor diluar individu adalah : 
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a. Faktor Ekonomi dan Kecemburuan Sosial  

Timbulnya prostitusi dikota Bandar Lampung adalah akibat tuntutan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, sulitnya memperoleh 

pekerjaan menyebabkan orang mengambil jalan pintas melacurkan 

diri. Hal ini dilakukan adalah demi melangsungkan hidup, dari pada 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dipenjara, lebih 

baik melakukan pekerjaan sebagai PSK. 

 

Faktor Ekonomi merupakan faktor yang paling dominan penyebab 

timbulnya prostitusi, sebab dengan adanya tekanan ekonomi mereka 

sering melihat orang-orang kaya berseliweran di depan mereka dan 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari , segala sesuatu harus dibeli. 

Atau karena dorongan dari dirinya yang ingin hidup seperti orang 

kaya, sementara ia berada pada ekonomi yang pas-pasan, maka 

terdoronglah ia untuk melakukan kejahatan seperti melacur salah 

satunya. Hal ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan 

perkembangan budaya konsumerisme dewasa ini. 

b. Faktor Pendidikan dan Keterampilan 

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung timbulnya 

kejahatan prostitusi. Pada umumnya , para pelaku prostitusi adalah 

orang-orang yang berpendidikan rendah serta kebanyakan yang putus 

sekolah serta tidak memiliki keterampilan apapun. Karena kurangnya 

keterampilan dan pendidikan inilah yang menyebabkan mereka sulit 

bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, Karena dewasa ini 

segala sesuatu pekerjaan dilakukan dengan menguasai teknologi 
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canggih. Hal ini jelas menuntut pendidikan dan keterampilan yang 

canggih pula. 

 

Oleh karena itu mereka tidak mampu bersaing dalam memperoleh 

pekerjaan, ahirnya mereka tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. 

Sementara kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi, sedang mereka 

tidak mempunyai pekerjaan. Mereka ahirnya melakukan pekerjaan 

melacur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
25

.  

 

3. Faktor Lingkungan dan Penjatuhan Hukuman 

Pengaruh lingkungan yaitu dengan seringnya pelaku bergaul dengan 

teman-teman yang melakukan profesi melacur terlebih dahulu, lama-lama 

ikut terjun kedalam dunia pelacuran. Lagipula adapun lingkungan tempat 

tinggalnya tergolong daerah rawan kejahatan, banyak tempat-tempat 

hiburan seperti diskotik atau club-club malam atau cafe-cafe remang yang 

banyak pula pada saat ini. Dan ditambah pula bagi PSK yang tertangkap 

oleh aparat Kepolisian tidak memeperoleh bimbingan yang serius ataupun 

pengarah serta bimbingan rohani, tidak dibekali keterampilan, sehingga 

setelah selesai menjalani hukuman mereka tidak mengalami perubahan 

dan malah melakukan profesi yang sama lagi. 

4. Faktor Penyalahgunaan Teknologi  

Pada masa globalisasi dan informasi dewasa ini, maka segala sesuatu yang 

terjadi dibelahan bumi lain dengan mudah dan cepet akan tersebar 

keseluruh penjuru dunia. Berjamurnya penggunaan TV, Internet, VCD, 
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DVD, dan majalah-majalah atau buku-buku pornografi memungkinkan 

orang untuk melihat adegan-adegan yang porno yang tidak pantas 

dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat yang beragama dan 

berbudaya. 

 

Tontonan dan bacaan mengenai cara-cara melakukan seks bebas sering 

ditayangkan secara mendetail, beredarnya kaset-kaset VCD atau DVD 

tentang film Blue dan gambar-gambar porno serta bacaan pornografi 

melalui internet, majalah-majalah dan buku-buku cabul yang disajikan 

dengan menarik membuat para wanita dan para pria tergiur melakukan 

seks bebas diluar perkawinan sehingga tanpa sadar wanita tersebut 

dicampakan, dengan kata lain pria tersebut tidak bertanggung jawab dan 

pada ahirnya wanita tersebut terjerumus kedunia pelacuran atau dunia 

hitam. Hal ini terjadi karena penyajian film-film dan bacaan-bacaan 

tersebut sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar seseorang telah terkena 

efek sampingnya. 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
26

 

 

B.  Sumber dan Jenis Data 

 

 Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak 

Kepolisian Resort kota Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a.   Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73    

Tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

3) Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2008 tentang pedoman dasar penyelenggaraan Tugas Polri 

4) Undang – Undang dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (2), yaitu tiap – tiap 

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, bagi pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak – anak terlantar 

dipelihara oleh Negara 

5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 

Hak  Asasi Manusia (HAM). 

 

b.   Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yang terdiri dari berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan 

dengan penelitian 

 

 

 



35 
 

c.    Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau 

literatur buku – buku hukum. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber Penelitian ini sebagai berikut  : 

1. Satreskrim Polresta Bandar Lampung  : 1 orang 

2. Sabhara Polresta Bandar Lampung   : 1 orang 

3. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  : 1 orang 

 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  : 1 orang 

    Universitas Lampung    ________ +   

Jumlah       : 4 orang 

 

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1.   Prosedur Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

 

2.   Prosedur Pengolahan Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses 

melalui pengolahan dan pengkajian data. Data yang diperoleh dari studi  

kepustakaan dan studi lapangan diolah melalui proses : 

a. Editing 

yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang 

didapat itu telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data 

yang salah maka akan dilakukan perbaikan. 

b. Seleksi data 

yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Klasifikasi data 

yaitu merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok- kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 
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E. ANALISIS DATA  

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterprestasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal – hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum 



 

 

 

V.  PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan 

skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi 

praktek prostitusi dengan langkah preventif dan represif. Langkan 

preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah 

hukum Kota Bandar Lampung, yaitu dengan mengadakan penyuluhan- 

penyuluhan mengenai penanggulangan prostitusi. Penyuluhan diberikan 

kepada tokoh- tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna, ibu-ibu 

anggota PKK diberbagai desa dan kelurahan yang menjadi lokasi tempat- 

tempat praktek prostitusi. Selanjutnya tindakan represif yaitu berupa razia 

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan prostitusi 

yang ada di derah Kota Bandar Lampung tidak dengan hukum pidana 

(KUHP), karena sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa tidak ada 

pasal- pasal yang berhubungan langsung dengan PSK, melainkan hanya 

Mucikarinya dan perdagangan perempuan yang dapat diancam pidana. 
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2. Faktor penghambat upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam 

menanggulangi praktek- praktek prostitusi, faktor penghambat utama 

dalam menanggulangi masalah prostitusi ini bila kita lihat dalam Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur sejcara jelas tentang 

PSK nya melainkan hanya mucikarinya saja. Selain itu faktor- faktor lain 

sangat berpengaruh seperti adanya oknum aparat yang ikut serta dalam 

prostitusi tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakanya  

suatu razia, kurangnya kesadaran masyarakat yang mencari keuntungan 

dari praktek prostitusi tersebut seperti dengan cara memberikan 

perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi atau menyembunyikan 

bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat dengan 

sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat 

pelacuran. 

 

B. Saran 

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai 

alternative pemecahan masalah dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi 

praktik prostitusi dimasa yang akan dating yaitu sebagai berikut : 

1. Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi 

praktek prostitusi sudah cukup tepat namun perlu ditingkatkan lagi dalam 

operasi-operasi yang dilakukan dengan jalan melakukan kegiatan rutin 

maupun inpeksi mendadak terhadap kegiatan praktek prostitusi di daerah 

Kota Bandar Lampung, selain itu Kepolisian Resort Kota Bandar 

Lampung diharapkan dapat merangkul masyarakat untuk dapat bersama 



61 
 

sama menanggulangi kegiatan prostitusi karena akan berdampak buruk 

bagi kawasan tersebut. 

2. Faktor penghambat dalam hal ini yang paling utama adalah faktor hukum 

itu sendiri hingga solusinya adalah dengan menyempurnakan atau 

memperbaiki peraturan perundang- undangan hukum pidana atau KUHP 

yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga 

masalah prostitusi yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu, sehingga 

dalam penerapan hukum pidana dapat menjadi senjata dalam memberantas 

atau setidaknya dalam penanggulangan membuahkan hasil yang maksimal 

dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan prostitusi di 

wilayah Kota Bandar Lampung dan Indonesia pada umumnya. 
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