
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

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 Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi

dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan

dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Panjang, yaitu dengan

mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai penanggulangan pelacuran.

Penyuluhan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota

karang taruna, ibuibu anggota PKK diberbagai desa dan kelurahan yang

menjadi lokasi pelacuran.Selanjutnya tindakan represif yaitu berupa razia

operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan pelacuran yang

ada di Panjang tidak dengan hukum pidana (KUHP), karena sebagaimana

telah diungkapkan di atas, bahwa tidak ada pasal-pasal yang berhubungan

langsung dengan pelacur, melainkan hanya germonya dan perdagangan

perempuan yang dapat diancam pidana.

2. Faktor-faktor penghambat upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam dalam

menanggulangi praktik prostitusi faktor penghambat utama dalam

menanggulangi masalah pelacuran bila kita lihat dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP ) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara

khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran
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itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak minimbulkan korban. KUHP ), selain

itu faktor-faktor lain sangat berpengaruh seperti adanya oknum aparat yang

ikut terlibat dalam pelacuran tersebut dengan memberikan informasi bahwa

akan diadakan suatu razia, kurangnya kesadaran masyarakat yang mencari

keuntungan dari pelacuran 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 di atas, maka dapat diberikan saran sebagai

alternatif pemecahan masalah dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi

praktik prostitusi di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi

sudah cukup tepat namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal operasi operasi

yang dilakukan dengan jalan melakukan kegiatan rutin maupun inspeksi

mendadak terhadap kegiatan prostitusi di wilayah Panjang, selain itu

kepolisian Sektor Panjang diharapkan dapat merangkul masyarakat untuk

dapat bersama menanggulangi kegiatan prositusi karena akan berdampak

buruk bagi kawasan tersebut.

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

sendiri sehingga solusinya adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki

peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena

tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga masalah pelacuran yang

kita hadapi sekarang ini tidak menentu, sehingga dalam penerapannya hukum
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pidana dapat menjadi senjata dalam memberantas atau setidaknya dalam

penanggulangannya membuahkan hasil yang maksimal denagn memberikan

efek jera kepada para pelaku kegiatan prostitusi di wilayah Panjang dan

Indonesia pada umumnya.


