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MOTTO

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
( AL-QUR’AN SURAH : AN-NISA : AYAT : 59)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi Peraturan Walikota
Jambi nomor 9 tahun 2015 terhadap pemberantasan pelacuran dan tindak asusila
dan faktor yang menghambat dalam terealisasinya implementasi Peraturan
Walikota Jambi nomor 9 tahun 2015 serta upaya pemerintah yang terkait dalam
menghadapi faktor penghambat yang terjadi selama penutupan berlangsung. Skripsi
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ini menggunakan
data penelitian yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka terkait
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang di lakukan memperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut:
pertama, implementasi Peraturan Walikota Jambi nomor 9 tahun 2015 tidak
berjalan dan terealisasi dengan semestinya dari data yang tidak transparansi
masalah anggaran pembinaan dan pemulangan serta jumlah Pekerja Sek Komersial
dan Mucikari per tahunnya, anggaran tidak sampai kepada Pekerja Sek Komersial
dan Mucikari tidak di terima sesuai yang tertera pada Peraturan Walikota Jambi
nomor 9 tahun 2015 sehingga membuat mereka tetap beroperasi seperti dulu.
Kedua, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Jambi nomor 9
tahun 2015 pihak oknum yang melindungi masih beroperasinya secara diam-diam
dan juga efek sanksi yang tidak membuat jera para Pekerja Sek Komersial dan
Mucikari alasan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari karena dana tidak diterima
oleh mereka khususnya Pekerja Sek Komersial dan Mucikari di RT.05
Payosigadung Kota Jambi. Ketiga, upaya pemerintah yang di tempuh dalam
menghadapi penghambat tersebut selalu melakukan upaya pengawasan dan
pemantauan yang mendalam dan kontinyu dengan cara melakukan razia di
lokalisasi tersebut sehingga sekarang bisa meminimalisir angka Pekerja Sek
Komersial dan Mucikari di Payosigadung.

Kata Kunci : Implementasi, Faktor Penghambat, Solusi dan Upaya
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang mayoritas masyarakatnya
memeluk agama Islam. Dalam agama Islam tindak prostitusi merupakan
salah satu perbuatan zina yang hukumnya haram dan termasuk kategori dosa
besar. Pelacuran sudah ada sejak zaman para nabi. Namun pelacur-pelacur
dahulu berprofesi secara terselubung, sebab mungkin saja para pelakunya
masih sedikit mempunyai malu dengan sesama manusia, bila mereka
mendapatkan sebutan pelacur, meskipun profesi yang sebenarnya ialah
pelacur. Kebanyakan profesi ini pada zaman dahulu adalah karena
keterpaksaan, disebabkan ekonomi yang morat-marit.1 Setiap manusia
mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau
kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan setiap manusia adalah
pendukung atau penyandang kepentingan tertentu. Sejak

dilahirkan

manusia butuh makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan sejak kecil hingga
dewasa kepentingan mereka selalu bertambah dan beraneka macam,
khususnya kepentingan untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup
mereka sehari-hari.2 Mula-mula seseorang melakukan penyimpangan yang

1

Fuat Kauma, Sensasi Remaja di Masa Puber, (Jakarta: Klam Mulia, 1999)

2

Marsiyem, Pengantar Ilmu Hukum, (Semarang: Unissula Press, 2001)

hlm.80
hlm.16
1

2

melanggar norma sosial-sosial misalnya pencurian dan pelanggar asusila. 3
Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri
melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.4 Islam
mempunyai sikap preventif (pencegahan) dalam perzinaan .Syariat Islam
sangat tegas melarang perzinaan atau pelacuran, bahkan mendekati
perbuatan zina pun secara tegas telah dilarang. Larangan mendekati zina
telah ditegaskan dalam QS Al-Isra’ ayat 32

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”5
Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan
terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.6 Meski
demikian, perbuatan zina masih saja ada, bahkan terorganisir secara
professional, tempat-tempat melakukan zina disediakan, dilindungi oleh
oknum tertentu. Konsumennya beragam dari orang miskin sampai orang
kaya sekalipun. Kelas taman sampai hotel berbintang. Kebanyakan yang
menjadi pelaku pelacuran adalah wanita yang mencari pekerjaan di kota
dengan harapan hidup di kota memberikan kehidupan yang lebih baik dan
3

Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara,1988),

hlm.185
4

Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),

hlm. 214
5

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT
Karya Toha, 2002), Al Isra’ ayat 32.
6
Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2009), hlm.200.
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modern. Pelacur atau Pekerja Sek Komersial (PSK) memiliki tempat khusus
disuatu wilayah dan terorganisis dengan baik yang biasanya disebut
lokalisasi.
Lokalisasi adalah tempat pelacuran atau prostitusi yang letak atau
daerahnya terpisah dari komplek penduduk lainnya. Lokalisasi ini sama
seperti pemukiman warga pada umumnya, namun aktivitas yang dilakukan
masyarakat jauh berbeda karena pada malam hari, ini dipenuhi dengan
wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda
dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, music disko, serta laki-laki
berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini. Jika ditinjau dari faktorfaktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyediaan tempat
hiburan sebagai sarana prostitusi, maka masalahnya terletak pada faktor
ekonomi dan faktor sosial. Nilai-nilai rusak yang terjadi di tengah
masyarakat Indonesia saat ini ialah menjamurnya pelacuran dan perbuatan
asusila yang sudah melanggar nilai-nilai dan norma dalam masyarakat.
Tidak hanya kalangan dewasa saja yang menjadi pelaku dan korban dari
perbuatan haram tersebut bahkan sudah mewabah ke anak-anak di bawah
umur. Banyak ditemui kasus serupa yang dialami anak-anak di bawah umur
yang disebabkan pergaulan bebas yang kerap mengakibatkan ketimpangan
dalam bermasyarakat. Pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat
mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang
terdapat di semua negara di dunia. pada masa jaman sekarang prostitusi oleh
masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Indonesia

4

merupakan negara hukum, dimana segala bentuk perbuatan dilakukan
masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan dikenai
sanksi, hal ini disebut dengan melawan hukum. Tingkah laku manusia
dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dilingkungan masyarakat
bertujuan untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman dan damai. Hukum
merupakan aturan yang sifatnya mengendalikan, mencegah, mengikat, dan
memaksa. Hukum juga diartikan sebagai aturan-aturan yang menetapkan
sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk
dikerjakan.7
Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang
sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak di dukung oleh
faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu
sendiri mendapat pemenuhan atau kebutuhan secara manusiawi. Ketika
semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi
kebutuhan, maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif
untuk memenuhinya, dan perubahan dalam system ekonomi tidak akan
mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.8
Berkenaan dengan pembahasan pelacuran, di Kota Jambi sendiri
menunjukkan bahwa perbuatan pelacuran terus berlangsung tanpa dapat

7

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

hlm.12
8

Mutia Irna Jayanthi dan Ikram.Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi
Masyarakat (Studi Pada Café-café di Daerah Panjang Kota Bandar
Lampung).Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Diakses dari:
Http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/2
20-642-1-SM.pdf pada 15 Mei 2018 pukul 14.23 WIB

5

dihentikan, bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan
modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan
berbagai modus, sehingga semua tipe pelacuran seperti : 1) pelacuran
jalanan, 2) pelacuran rumah bordil, 3) pelacuran panggilan, 4) pelacuran
terselubung, dan pelacuran amatiran ditemui di Kota Jambi. Kecuali jenis
pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK
yang ada di Kota Jambi. Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi
ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung
(Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan
lokalisasi pelacuran Langit Biru kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi
Timur.9
Dikarenakan perlu dibentuknya peraturan daerah untuk mengatasi
hal tersebut,maka wali kota Jambi dengan kesepakatan bersama DPRD kota
Jambi memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila pada tanggal 16
Februari 2014.10
Tujuan disusunnya perda ini adalah untuk : (a) sebagai pernyataan
sikap pemerintah daerah dan masyarakat bahwa pelacuran dan perbutan
asusila merupakan perbuatan tercela yang perlu diberantas, (b) memberikan
dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan pelacuran dan

9

Laporan Akhir Penyususnan Naskah Akademik Raperda kota jambi
Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota jambi., hlm.6
10
Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.
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perbuatan asusila, dan (c) melindungi masyarakat dari dampak negatif
pelacuran dan perbuatan asusila. Pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa
paling lambat satu tahun berlakunya peraturan daerah ini, walikota wajib
menutup semua tempat lokalisasi atau tempat pelacuran yang ada di Kota
Jambi.11 Berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi ini Walikota
Jambi Menetapkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yang berisikan : 1) dalam
Bab II berisikan tentang tata cara penerapan sanksi tindakan dari mulai
bentuk tindakan yang diambil yaitu pembinaan kepada pada Pekerja Sek
Komersial (PSK) yang berada di Payosigadung dan jika para Pekerja Sek
Komersial (PSK) tidak bisa di bina maka mereka akan dipulangkan ke
daerah mereka masing-masing. Pembinaan yang dilakukan dalam Peraturan
Walikota Nomor 9 Tahun 2015 yaitu bimbingan mental yang berbentuk
keagamaan dan motivasi diri, bimbingan sosial yang dilakukan berupa
bentuk konseling, gotong royong serta majelis taklim, bimbingan fisik
berupa pemeliharaan kesehatan, olahraga dan rekreasi, bimbingan
keterampilan dilakukan berupa keterampilan diri dan kewirausahaan.
Pemulangan yang dilakukan dalam Peraturan Walikota Nomor 9
menjelaskan pemulangan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan
berikan biaya transportasi dan akomodasi pemulangan sebagaimana yang
11

Peraturan Daerah Kota jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila .
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dimaksud dalam pasal 9 dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kota., serta bantuan sosial yang diberikan kepada
mereka yang melanggar dan dipulangkan ke daerah masing-masing yaitu
berupa modal usaha atau peralatan yang sesuai dengan keterampilan yang
dimilikinya. 2) Tata Cara Penerapan sanksi administrasi dan pidana yaitu
sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan setelah dilakukan teguran tertulis
kedua, teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 masingmasing dengan tenggang waktu 10 hari kerja, teguran dimaksud pada ayat 1
dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas
rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berdasarkan berita
acara. Sanksi pidana untuk Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
melalui koordinasi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai atasan
penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian Resort Kota Jambi,
Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi dan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Walikota ini
ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2015 oleh Walikota Jambi Bapak
Syarif Fasha.12
Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi yang baru yaitu
bapak Jaharuddin menjelaskan bahwa
“Pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK) pasca ditutupnya
Payosigadung alias Pucuk dilakukan dengan kerjasama dengan pihak
12

Peratuan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan
Perbuatan Asusila

8

pemerintah dari daerah masing-masing Pekerja Seks Komersial (PSK) dan
Mucikari tersebut. Penutupan berlangsung penuh haru, dimulai dari acara
dengan doa dan siraman rohani oleh seorang ustadzah membuat puluhan
PSK dilokalisasi Payosigadung itu meneteskan air mata. Serta para PSK
diberikan pelatihan menjahit dan memasak untuk menjadi modal usaha PSK
nantinya, tidak pula lupa diberi pendalaman soal agama agar hati mereka
bersih kembali”.13
Dari wawancara tersebut membuat penulis semakin tertarik untuk
membahas lebih dalam lagi tentang penutupan Payosigadung yang di
lakukan pemerintah Kota Jambi tersebut. Bagaimana proses mekanisme
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tersebut berjalan.
Untuk melihat pencapain tujuan formal kebijakan yang telah
ditentukan, khususnya Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 Tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, peneliti ingin melihat
implementasi Peraturan Walikota Jambi tersebut. Implementasi kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan dapat
dipengaruhi tingat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 9
Tahun 2015 tentang pembinaan, pemuangan dan bantuan sosial ?
2. Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya Peraturan Walikota
Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah terhadap faktor yang menghambat
terlaksananya Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015?
13

Wawancara dengan Bapak Jaharuddin Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial
Tahun 2019 Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi, 28 Maret 2019
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak melenceng dan tidak meluas serta cakupan
penelitian ini jelas, fokus dan lebih mendalam maka penulis akan
memberikan batasan-batasan penelitian. Adapun fokus dan penelitian ini
adalah mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015
Terhadap Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yaitu di satu
Lokalisasi Payosigadung (Pucuk) RT.05 dan Dinas Sosial Ketenagakerjaan
Kota Jambi.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:
1. Ingin mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Jambi
Nomor 9 Tahun 2015 tentang pembinaan, pemulangan, dan bantuan
sosial.
2. Ingin mengetahui apa saja faktor penghambat terlaksananya Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015
3. Ingin

mengetahui

upaya

pemerintah

dalam

menangani

faktor

penghambat tersebut.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini secara teoritis menjelaskan bahwa hasil
penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya
konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang
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sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.Hasil penelitian ini secara
teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang
tindakan pelacuran dan asusila yang terjadi di Payosigadung Kota Jambi ini.
Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna secara teknis untuk
memperbaiki, meningkatkan dan lain sebagainya dari suatu keadaan
berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan
masalah yang ditemukan pada penelitian.Secara praktis, penelitian ini
diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah

Kota Jambi

dalam penyelesaian masalah pelacuran di Kota Jambi. Sebagai sarana untuk
menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan
yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.
E. Kerangka Teori
Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat
konsep, definisi dan proses yang disusun secara sistematis. Secara umum
teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation),
meramalkan

(prediction),

dan

pengendalian

(control)

suatu

gejala.Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model
konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masingmasing faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting untuk sebuah
masalah.14

14

Hlm. 91.

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet. Ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
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Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang akan
digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih
terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlunya sebuah kerangka teori
sebagai landassan berfikir untuk mendapatkan konsep yang baik dan benar
serta tepat sasaran dalam penyusunan proposal skripsi ini.
1) Teori Merilee S. Grindle
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation).Variabel tersebut
mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group
termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,
sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh
sumberdaya yang memadai.
Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah
kebijakan di transformasikannya ditentukan oleh derajat implementability
dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:
kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
2. Derajat perubahan yang dinginkan
3. Kedudukan pembuat kebijakan
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4. (Siapa) pelaksana program
5. Sumber daya yang dihasilkan15
Sementara itu, konteks implementasinya adalah
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap 16
Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang
komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut
dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang
mungkin terjadi di antara para actor implementasi, serta kondisi-kondisi
sumber daya implementasi yang diperlukan.
Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang
menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua
variabel

besar,

yakni

isi

kebijakan

dan

lingkungan

implementasi.Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk
menganalisis implementasi kebijakan secara lebih mendalam.
. Untuk melihat dan mengidentifikasi implementasi Peraturan
Walikota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan
Perbuatan Asusila, peneliti menggunakan teori implementasi Merilee S.
Grindle. Seperti data awal yang didapatkan, terdapat indikasi masalah yang

15

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi
(Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2011). Hlm. 93
16
Ibid. hlm.93
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terjadi selama proses pelaksanaan Peraturan Walikota, seperti adanya
oknum yang melindungi masih di bukanya secara sembunyi-sembunyi
lokalisasi Payosigadung (Pucuk) hingga saat ini, rencana pembangunan
Islamic Center namun terhambat karena permasalahan Tanah bukan milik
Pemerintah, serta sanksi yang diberikan tidak sesuai di Peraturan Walikota
Jambi tersebut.
F. Tinjauan Pustaka
Guna memberikan penguatan terkait deskripsi teoritik diatas, maka akan
dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang
telah terlebih dahulu dilakukan oleh :
Pertama, penelitian oleh Nurul Arfah Aru, dengan judul “Implementasi
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota
Palembang.”17 Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pasal 9
ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
pemberantasan terhadap Pekerja Komersial di Kota Palembang bahwa serta
membahas apa saja faktor penghambat dalam implementasi Peraturan
Daerah tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Nurul Arfah Aru menggunakan metode jenis penelitian
yudiris empiris yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis
dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat sedangkan penelitian yang
17

Nurul Arfah Aru mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dari Universitas
Sriwijaya, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota
Palembang” Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sriwijaya, 2016.
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saya lakukan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Serta dalam
penelitian Nurul Arfah Aru menggunakan teknik penentuan sampel metode
Purposive/Judmental Sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan
pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti menentukan
sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.
Kedua, penelitian Oleh M.C Saka Mada, dengan judul “Implementasi
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang
(studi kasus aktivitas pelacuran di Kota Serang).” 18 Dan peneliti
menemukan pada observasi awal yaitu salah satu dampak buruk dari
timbulnya tempat-tempat yang terdapat pelacuran di Kota Serang yaitu
penyewaan billiard Pasar Rau Kota Serang bebas dimasuki oleh anak-anak
dibawah umur pada jam beroperasi, anak-anak seperti tidak ada larangan
dan norma yang mereka langgar dan peneliti beraharap ada perhatian serius
bagi pemerintah untuk solusi hal tersebut karena dampak yang timbul akan
merugikan

semua

kalangan

serta

merusak

generasi

penerus

bangsa.Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian M.C Saka Mada
ini menggunakan sampel dan populasi masyarakat di Kota Serang
sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap pihak
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan pihak RT di Payosigadung.

18

M.C Saka Mada mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, “Implementasi
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang (studi
kasus aktivitas pelacuran di Kota Serang)” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
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Ketiga, penelitian Oleh Erna Wahyuni, dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956
Tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang”.19 Dalam penelitian
ini membahas tentang bagaimana Analisis Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota
Semarang serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi
Peraturan Daerah tersebut. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang
pandangan hukum Islam terhadap tindakan pelacuran sedangkan penelitian
yang dilakukan penulis tidak menjelaskan tentang hal tersebut, skripsi Erna
Wahyuni mencakup hukum-hukum Islam terahadap tindakan pelacuran
yang ada di Kota Semarang.
Kesimpulan dari perbedaan ketiga skripsi di atas dengan skripsi penulis
yaitu berbeda dari metode penelitian, kerangka teori, isi, dan tempat
penelitian yang dilakukan dan penulis. Namun persamaan dari ketiga skripsi
di atas dan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi
dalam Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran di tengah
masyarakat sekitar.

19

Erna Wahyuni Mahasiswi Jurusan Jinayah Siyasah dari Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran di
Kota Semarang” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, 2015.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau
menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis sedangkan
penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisis dan sistematis untuk
menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan
kata lain seluruh proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah,
sehingga jika disimpulkan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan
yang di tempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data
dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecah terhadap
permasalahan20 dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan
pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data penelitian yang
berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka.
Metode kualitatif bisa menelaah pada keadaan disuatu badan,
instansi atau lembaga negara.21 Melalui berbagai langkah dalam proses
pengumpulan data, dengan melakukan proses wawancara dengan
narasumber terkait dan pengamatan yang intensif yang dilakukan dengan
menuliskan setiap hal yang terjadi di lapangan terkait aktivitas tempat
lokalisasi Payosigadung (Pucuk) di Kota Jambi. Penelitian kualitatif ini
merupakan penelitian yang di tujukan untuk memahami fenomena tentang
20

Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1994) hlm. 2
21
Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1992). Hlm.4
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apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, dan
tindakan.22
Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini :
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data
maupun informasi, yaitu Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi
dan Payosigadung (Pucuk).
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif yang
merupakan kumpulan metode-metode untuk mengekplorasi dan
memahami masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu
atau sekelompok orang. Penarikan kesimpulan berasal dari data
lapangan, dengan kata lain teori muncul sebagai produk temuan
dilapangan. Prosesnya dimulai dengan turun ke lapangan untuk
mengumpulkan data dari objek yang diteliti yaitu Implementasi
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 terhadap Pemberantasan
pelacuran dan Perbuatan Asusila.23
B. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data,
yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Jika dijelaskan dapat dilihat dibawah
ini:

22

Ibid. hlm.4
Artikel Metode Penelitian Kualitatif “sosiologis.com/metode-penelitiankualitatif” diaskes pada 07 Februari 2020 pukul 20.15 WIB.
23

1. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
memerlukannya.Data primer ini disebut juga sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.24 Data primer ini penulis
mendapatkan dan mengumpulkan langsung dengan cara wawancara langsung
kepada pihak terkait yaitu Ketua Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja di Kota Jambi untuk mendapatkan Informasi tentang Peraturan
Walikota jambi Nomor 9 Tahun 2015 Kota Jambi ini.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui perantaraan. Data ini diperoleh dari
sumber lain, sehingga tidak berifat autentik, karena sudah diperoleh dari
tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder ini yaitu data yang telah
dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet
yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.25

24

Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta,2011)Hlm.542
25
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2009) cet ke-8 hlm.137

C. Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang
diperhitungkan sebagai subjek penelitian.Untuk membedakan antara objek
penelitian, subjek penelitian dan sumber data.26 Dalam penelitian ini yang
menjadi Subjek penelitian yaitu Payosigadung sesuai dalam isi Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 serta Dinas Sosial Ketenagakerjaan
Kota Jambi, dan yang menjadi Objek penelitian yaitu para PSK dan
oknum yang menghambat terlaksananya penutupan Payosigadung.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan
berbagai terknik, tetapi dalam penellitian ini teknik yang digunakan
peneliti yaitu:
1. Observasi
Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan serangkaian perilaku
dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan
empiris.27 Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan.Objek
penelitian ini menggunakan observasi pertisipasi, dimana peneliti
melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek
penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami
peristiwa yang terjadi di lapangan.
26

Artikel “akulahakuhadifreedom.blogspot.com/2016/12/data-sumberdata-unit-analisis.html?m=1”
27
Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT
Gramedia Indonesia, 2001). Hlm.118

2. Wawancara
Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang
dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak
berhadapan muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik
wawancara bearti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara
pewawancara dengan narasumber dengan maksud menghimpun informasi
dari informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman
diperoleh.28Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik
yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jenis
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam secara terstruktur sehingga peneliti dapat mendengar langsung
serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh informan. Metode
ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa
sumber data yang bersangkutan.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.29 Dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk menunjang

28

Djamaan Satori & Aan K.Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2009). Hlm. 65
29
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R& D, (Bandung:
Alfabeta,2009). Hlm, 329.

penelitian ilmiah ini yang didapat oleh informan yang bersangkutan dan
melengkapi penelitian ilmiah ini.
E. Teknik Analisis Data
Ada bebarapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:
1. Penyusunan data
Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah
data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang
didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi
penyusunan.
2. Klasifikasi data
Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data
yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan
dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan
analisa yang terkandung dalam penelitian itu sendiri.
3. Pengolahan data
Setelah semua data dan fakta dimaksudkan sebagai usaha untuk
menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti.
Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah
dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah
itu sendiri.
4. Penyimpulan data.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang
satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas

kegunaanya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan apabila tidak dikemukakan bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 30
Terealisasinya keempat metode analisis data ini setelah semua data-data
yang diperlukan dan dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian akan di filter
mana data yang dibutuhkan atau diperlukan.
F. Sistematika Penulisan
Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah,
kerangka teori dan tinjauan pustaka.
Bab II : Metode Penelitian, pada bab ini meliputi pendekatan penelitian,
jenis dan sumber data, teknik analisis data.
Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dalam bab ini membahas
tentang situasi dan kondisi di lapangan, keadaan monografi lapangan.
BAB IV: Pembahasan Dan Hasil Penelitian, bab ini membahas mengenai
data yang di gunakan, pengelohan data tersebut dengan alat analisis yang
diperlukan dan hasil analisis data.
BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari
hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan yang melekat pada

30

Ibid. Hlm.252

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Sosial
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi merupakan salah satu Dinas Teknis di
lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan kewenangan
urusan pemerintahan Bidang Sosial. Secara legal, Dinsos Kota Jambi dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Perda Nomor 14
Tahun 2016 ini merupakan revisi atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, menjadi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja .31
Dari hasil Pemetaan Urusan yang sudah divalidasi dengan Pemerintah
Pusat, Skor Urusan kelembagaan yang menangani urusan Sosial di Kota Jambi
berada pada Dinas Tipe A. Dan pada akhirnya menjadi Dinas yang berdiri
sendiri, yang mana sebelumnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota jmabi
Menjadi Dinas sosial kota jambi dengan level eselon II yang notabene
merupakan level eselon yang tertinggi bagi organisasi perangkat daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten atau kota.32
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B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Jambi
Dinas Sosial Kota Jambi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang
beralamat di Jl. Jend.Sudirman No.156 Thehok Kota Jambi.Dinas Sosial
dikepalai oleh Ir. H. Budidaya, M. For.Sc Selaku Plt Kepala Dinas Sosial Kota
Jambi.Dinas Sosial Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Jambi. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ini merupakan
revisi atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, menjadi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan dijabarkan
dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016.33
1. Tugas Dinas Sosial Kota Jambi
Dinas Sosial menurut Peraturan Walikota Jambi No 41 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin untuk membantu
Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial .
2. Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kota Jambi menyelenggarakan
fungsi:
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a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis, administrasi,
dan operasional pelaksanaan pelayanan di Bidang perlindungan dan
jaminan sosial, Bidang rehabilitasi sosial; Bidang pemberdayaan
sosialdan Bidang penanganan fakir miskin;
b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan
administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan Organisasi di
lingkungan Dinas;
c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Dinas Sosial di Kota Jambi;
d. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
e. Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
dinas sosial di daerah;
f. Pelaksanaan

Pendidikan

dan

pelatihan,

dan

pengembangan

kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsusr
organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.34
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C. Visi dan Misi
Visi Pemerintah Kota Jambi yaitu “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat
Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan
mengedepankan pelayanan prima dan di jabarkan ke visi Dinas Sosial Kota
Jambi yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sosial Yang Prima Menuju
Kota Jambi Terkini”. Maksud dari pernyataan visi tersebut yaitu mewujudkan
pelaksanaan pelayanan sosial

yang mengutamakan kebutuhan

yang

disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pernyataan visi Dinas Sosial Kota
Jambi sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kota Jambi.Hal
ini dapat dipahami mengingat Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian
integral dari Pemerintah Kota Jambi. Visi Dinas Sosial Kota Jambi
sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kota Jambi Untuk
mencapai visi, perlu ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan
hidup dalam suatu oranganisasi sebagai pendorong semangat untuk berkarya
dan berkarsa, sekaligus merupakan pedoman yang diyakini serta harus selalu
dihayati dan diamalkan dalam melaksanakan tugasnya. 35
Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut merupakan tantangan yang
harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Kota Jambi. Sebagai bentuk
nyata dari visi tersebut, ditetapkankanlah misi Dinas Sosial Kota Jambi yang
menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih
abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh,
pernyataan misi Dinas Sosial Kota Jambi memperlihatkan kebutuhan apa yang
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hendak dipenuhi oleh Organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan
bagaimana Oranganisasi memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Jambi dan
dijabarkan pada Dinas Sosial Kota Jambi menetapkan misi, yaitu :
Misi Pemerintah Kota Jambi :
1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasi
teknologi informasi.
2. Penguatan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan
lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan36

Misi Dinas Sosial Kota Jambi :
1.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Membangun

kemandirian

dan

pemberdayaan

Potensi

Kesejahteraan Sosial (PSKS). 37
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Sumber

D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi 38

1. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Jambi
Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan
penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Peraturan Walikota Jambi
Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :39
a. Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
a) Sekretaris, yang dibantu oleh :
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan.
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(2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
(3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
b) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dibantu
oleh:
(1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
(2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
(3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:
(1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
(3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan
Korban Napza.
d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh:
(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat.
(2) Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan
Sosial.
(3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
e) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dibantu oleh:
(1) Kepala Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.
(2) Kepala Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir
Miskin.
(3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.

f) Unit pelaksana teknis Dinas
c. Unsur Pelaksana
Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi
berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada
Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kota Jambi.
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi40
1.1 Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Jambi
Dinas Sosial merupakan

salah satu

OPD di Kota Jambi

berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, dengan tugas pokok
yaitu:
Membantu

Kepala

Daerah

dalam

melaksanakan

Urusan

Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang
meliputi

:Tugas

Pengendalian,

Perencanaan,

Pelayanan

dan

Pembinaan,Pengawasan,

Pembangunan

di

bidang

kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang
diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang
terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang
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perlindungan dan jaminansosial, rehabilitasisosial, pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin.
1.2 Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :
1) Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan

dan

jaminan

sosial,rehabilitasi

sosial,

pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir msikin
2) Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak
mampu
3) Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4) Pengkoordinasian

pelaksanaan

tugas,

pembinaan

dan

pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unsure
organisasi di lingkungan dinas sosial;
5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab dinas sosial;
6) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial;
7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan
urusan dinas sosial di daerah;
8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;

9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada
seluruh unsure organisasi di lingkungan sosial;dan
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
2. Tugas dan Fungsi dari Masing-Masing Bidang Dinas Sosial Kota
Jambi
Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing Bidang yang ada pada
Dinas Sosial Kota Jambi Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari41 :
1. Kepala
2. Sekretariat :
Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan
b) Sub Bagian Keuangan
c) Sub Bagian Kepegawaian
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di
bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;
Sekretariat mempunyai Tugas yaitu :
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Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan
umum dan administrasi yang meliputi urusan umum dan
perencanaan, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang

tugasnya.Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,
perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
2. Pemberian
administrasi

dukungan
umum,

atas

penyelenggaraan

kepegawaian,

perencanaan

urusan
dan

pengelolaan keuangan dan asset serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan sub bagian;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian
pelaksanaan urusan umum dan perencanaan, keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungn Dan Jaminan Sosial :
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berkedudukan sebagai
unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi yang terdiri dari:
a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui sekretaris;
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Tugas yaitu :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan sosial
korban bencana alam, perlindngan sosial korban bencana sosial, dan
jaminan sosial keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Fungsi sebagai
berikut42
Perumusan

kebijakan,pelaksanaan,

penyusunan

norma,standar,

prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidang

perlindungan

sosial

kepada

seseorang,keluarga

dan

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta
di bidang jaminan sosial;
a) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan
jaminan sosial;
b) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan
sosial;
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c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial :
Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri
dari:
1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan
Korban Napza.
Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui sekretaris;
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas yaitu 43 :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak
dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas dan korban napza, serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut44 :
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Sosial

Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan

norma,

standar,prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna susila, anak
jalanan, gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis,
eks narapidana, eks psikotropika dan korban penyalahgunaan
narkotika, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban
perdagangan orang, anak terlantar dan pengangkatan anak, lanjut usia
terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
a) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
b) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial :
Bidang Pemberdayaan Sosial Sebagai unsur pembantu Kepala Dinas
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :
1) Seksi

Pemberdayaan

Sosial

Perorangan,

Keluarga

dan

Kelembagaan Masyarakat.
2) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui sekretaris;

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas yaitu:
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan ,
kejuanagan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana
bantuan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut 45
a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar,prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan

sosial

seseorang,keluarga,

kelompok

dan

masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial,
kepahlawanan dan kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial serta pengelolaan sumber dana sosial;
b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
sosial;
c) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin :
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Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai unsur pembantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari 46
Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.
1) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
2) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.
Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui sekretaris;
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas yaitu:
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan dan
informasi fakir miskin, penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan
fakir miskin, pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut 47
a) Perumusan,

penyusunan,

pendataan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang penanganan fakir miskin dan orang tidak
mampu;
b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
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c) Pemberian pelatihan dan keterampilan serta bantuan sosial di
bidang penanganan fakir miskin;
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan
fakir miskin;
e) Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
E. Sejarah Payosigadung
Lokalisasi Payosigadung alias Pucuk ini awalnya berada di daerah
Rumpun Bambu Broni.Namun sekitar tahun 70-an tempat tersebut bergeser ke
payosigadung yang dahulunya adalah hutan belantara. Warga yang berdomisili
di pucuk tersebut pendatang dari berbagai daerah luar Provinsi Jambi.Pucuk
yang disebut masyarakat sekarang itu memang benar berada di Rumpun
Bambu di Broni.Tepatnya di daerah PDAM tapi secara pastinya saya tidak
hapal betul, ujar Sejarawan Provinsi Jambi Junaidi T Noor kepada
Jambiupdate.com.48
Dinamakan Rumpun Bambu menurut Junaidi dikarenakan rumah-rumah
pada waktu itu berada di sekeliling Rumpun Bambu. Kemudian lokasi tersebut
bergeser dinamakan Pucuk karena lokasinya jauh dari kota dan lokasi tersebut
memang lokasi seperti itu dan dijelaskannya mengapa juga sering disebut
Payosigadung karena disana terdapat Payo dan tumbuhan Gadung dan
berkembanglah rumah-rumah disana. Sebelum tempat tersebut menjadi tempat
48
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lokalisasi pada tahun 70-an masyarakat disana itu tidak ada yang setuju
dengan keberadaan pucuk itu. Namun semakin tahun lokasi tersebut makin
berkembang saja dan dipenuhi pendatang yang dari luar Provinsi Jambi maka
dari itu mayoritas yang menempati lokasi tersebut bukan asli warga Provinsi
Jambi.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini membahas tentang
bagaimana upaya pemerintah dalam menunjang penutupan Payosigadung yang
terjelaskan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, serta
melakukan pemantauan lewat Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015.
Yang mana berisi tentang Tata cara penerapan sanksi tindakan dari segi bentuk
tindakan, pembinaan, pemulangan, bantuan sosial, serta sanksi administrasi
maupun sanksi pidana yang di ambil oleh pemerintah.
Dari amatan penulis tentang pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menekan jumlah maraknya lokalisasi khususnya di Payosigadung RT.05
Pembinaan yang dimaksud yaitu diberikan dalam bentuk Bimbingan. Bimbingan
berupa:
1. Bimbingan mental yang meliputi bimbingan keagamaan dan motivasi diri,
2. Bimbingan sosial yang meliputi konseling, gotong royong, diskusi dan majelis
taklim
3. Bimbingan fisik meliputi pemeliharaan kesehatan, olahraga, dan rekreasi
4. Bimbingan keterampilan yang dimaksud yaitu keterampilan kewirausahaan dan
ekonomi produktif
Dalam penelitian yang penulis lakukan bimbingan yang didapat para
Mucikari dan PSK Pekerja Sek Komersial hanya berupa bimbingan keterampilan
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kewirausahaan saja. Seperti wawancara saya bersama ibu Selly selaku Mucikari di
Payosigadung RT.05.49
“Pembinaan yang dilakukan disini cuma pembinaan kewirausahaan aja, usaha
jualan makanan dan sarapan gitu”
Kemudian penulis mewawancarai Pekerja Sek Komersial (PSK) bersama
saudari Nurlela di Payosigadung RT.05.
“Saya tidak mengikuti pembinaan kewirausahaan itu karena menurut saya
tidak penting, disini hanya beberapa orang saja yang mengikuti pembinaan itu”
Namun data yang saya dapatkan dari salah satu Pegawai Dinas Sosial Kota
Jambi yaitu Bapak Ade Chandra beliau mengatakan50
“Data pembinaan yang terdata dalam partisipasi para mucikari dan PSK di
Payosigadung yang ikut pembinaan kewirausahaan memasak sebanyak 20 orang
dan menjahit 15 orang”
Dari data yang saya dapatkan dalam Wawancara bersama Bapak
Kabid.Rehabilitasi Sosial yaitu Bapak Rekan Budiman, SH.
“Dalam Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini
sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan serta
diharapkan oleh pemerintah serta menekankan jumlah Pekerja Sek Komersial
(PSK) yang ada di lokalisasi atau di Payosigadung tersebut apalagi banyak
yang mendukung penutupan Lokalisasi ini dari masyarakat Kota Jambi”51
Akan tetapi menurut analisa saya dalam permasalahan Implementasi Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini tidak sepenuhnya dikatakan berhasil
karena ada beberapa indikator yang menyebabkan implementasi Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini tidak berhasil yaitu:

49

Wawancara Dengan Ibu Selly, 24 September 2020
Wawancara Dengan Bapak Ade Chandra, 23 Maret 2020
51
Wawancara Dengan Bapak Rekan Budiman, SH, 23 Maret 2020
50
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1. Pendataan Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi yang tidak
transparan

terhadap

jumlah

pastinya

PSK

dan

Mucikari

di

Payosigadung per tahunnya52
2. Pembinaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan yang terlampir
dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 yang mana
Pembinaan dilakukan seluruh PSK dan Mucikari yang ada di
Payosigadung. Pembinaan yang tercantum di dalam Peraturan Walikota
Jambi Nomor 9 Tahun 2015 yaitu Pembinaan dalam bentuk bimbingan:
1) Bimbingan mental berupa bimbingan keagamaan dan motivasi
diri
2) Bimbingan sosial berupa konseling, gotong royong dan majelis
taklim
3) Bimbingan fisik berupa pemeliharaan kesehatan, olahraga dan
rekreasi
4) Bimbingan keterampilan berupa keterampilan kewirausahaan
dan ekonomi produktif53
3. Anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terlampir dalam
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 yang seharusnya para
PSK dan Mucikari mendapatkan dana anggaran mulai dari anggaran
transportasi dan akomodasi hingga anggaran perorangan namun tidak
diterima sepenuhnya oleh para PSK dan mucikari54

52

Ibid.
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 hlm.3
54
Ibid. Hlm 5
53
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4. Pemulangan yang tidak sesuai prosedur yang telah di tetapkan dalam
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 salah satu nya
anggaran pemulangan yang tidak sepenuhnya di dapatkan oleh para
PSK dan Mucikari yang bertempat tinggal di luar Kota Jambi
5. Tata cara penerapan sanksi administrasi dan pidana bagi setiap yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin
usaha atau penutupan tempat usaha yang tidak memberikan efek jera
bagi setiap pelanggar 55
Berikut wawancara saya bersama bapak RT.05 Payosigadung yang menjabat
dari tahun 2016 hingga sekarang yaitu Bapak Muhammad Alias Bujang beliau
mengatakan
“ Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini tidak
sesuai dan berjalan dengan aturan tertulis di Perwal tersebut dari masalah
Pembinaan, Pemulangan serta Janji-janji yang dibuat oleh pemerintah terhadap
PSK dan Mucikari yang aktif di Lokalisasi ini penutupan ini tidak membuat
aktifitas pelacuran ini berhenti sepenuhnya tapi hanya berkurang sedikit”56
Bisa dilihat keadaan Payosigadung pasca diadakan penutupan oleh Walikota
Jambi pada tahun 2014 silam, dan sampai detik ini lokalisasi tersebut masih
beroperasi secara diam-diam dan implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor
9 tahun 2015 belum berhasil.

55
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Lampiran Bab III Peraturan Walikota jambi Nomor 9 Tahun 2015
Wawancara Dengan Bapak Muhammad, 12 April 2020
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2. Faktor yang menghambat terlaksananya Peraturan Walikota Jambi
Nomor 9 Tahun2015

Dalam Observasi yang saya lakukan saya mendapatkan informasi bahwa
dalam penutupan Payosigadung ini mempunyai Faktor Penghambat yang terjadi
tidak berjalan semulus yang dibayangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.57
Namun itu semua dapat di atasi oleh pemerintah Kota Jambi dalam program
penutupan Lokalisasi Payosigadung ini dan tetap berjalannya penutupan
Payosigadung tersebut.
Didalam wawancara saya dengan Bapak Kabid.Rehabilitasi Sosial yaitu
Bapak Rekan Budiman, SH.
“ Dalam Penutupan Payosigadung Faktor Penghambat yang pemerintah
jumpai yaitu ada oknum-oknum tertentu dari pihak luar maupun dalam
yang melindungi tempat tersebut beroperasi namun tidak bisa saya
beberkan secara detail karena ini menyangkut kepentingan bersama dan
salah satu faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari
pihak terkait dari dampak apa yang mereka perbuat selama ini”58

Dan menurut penelitian yang saya temui Pemerintah yang ikut serta dalam
menangani penutupan Payosigadung ini tidak bekerja sesuai dengan semestinya
karena beberapa dari mereka malah melindngi pihak PSK dan Mucikari yang ada
dalam Payosigadung. Hal ini sangat mengahambat berhasilnya Implementasi
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tersebut.

57
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Wawancara dengan Bapak Ade Chandra, 23 Maret 2020
Wawancara dengan Bapak Rekan Budiman, SH, 23 Maret 2020
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Berbeda data yang saya dapatkan melalui wawancara saya bersama Bapak
Ketua RT.05 Payosigadung yaitu Bapak Muhammad alias Bujang.
Berikut wawancara Peneliti dan Bapak RT.05 Payosigadung
“Banyak sekali faktor yang menghambat keberhasilan Implementasi Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 sehingga membuat Payosigadung masih
beroperasi sampai detik ini terutama faktor tentang janji-janji pemerintah
menyangkut dana dan bantuan yang tidak sampai kepada mereka sebagaimana
mestinya yang telah ditetapkan dan disepakati”59

Berikut rincian faktor yang menghambat berhasilnya Implementasi Peraturan
Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 sehingga mengakibatkan Payosigadung
tersebut masih beroperasi meskipun tidak secara terang-terangan seperti sebelum
terjadinya penutupan ini data penghambat yang saya dapat dari Bapak
Muhammad selaku ketua RT.05 Payosigadung (Pucuk) :
1) Dana PSK yang dijanjikan Rp. 5.050.000 per orang tidak sesuai
dengan jumlah yang ditentukan mereka hanya dapat Rp. 4.000.000
bahkan ada yang Rp. 3.000.000 tidak sesuai dengan yang ditentukan
2) Dana Mucikari sebesar Rp. 7.300.000 tidak satupun Mucikari di RT.05
tersebut mendapatkan dana yang telah dijanjikan padahal jumlah
Mucikari di RT.05 sebanyak 158 orang sehingga tidak sedikit
Mucikari tetap menjalankan aktifitasnya untuk menyambung hidup
3) Dana sehari-hari untuk Mucikari menjelang dana cair selama 3 bulan
harusnya mendapatkan Rp. 30.000 per harinya namun dana tersebut
tidak sampai sama sekali kepada Mucikari.
59

Ibid.
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4) Dana untuk pendidikan anak-anak para Mucikari dan PSK yang sedang
duduk di bangku pendidikan pun tidak terlaksana juga dengan yang
telah ditetapkan.
5) Dana tukang ojek dan yang mempunyai mata pencarian di lokalisasi
tersebut seperti usaha kecil-kecilan warung kopi dan sebagainya di
janjikan mendapatkan uang imbas sebesar Rp. 5.050.000 per usaha.
6) Dana pemulangan yang tertera di dalam Peraturan Walikota Jambi
Nomor 9 Tahun 2015 yaitu dana transportasi dan akomodasi tidak
diberi sampai tuntas kepada mereka yang terdata untuk dipulangkan
atau yang tempat tinggalnya di luar Kota Jambi.60
Itulah beberapa faktor yang menjadi penghambat berhasilnya Implementasi
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 sehingga para PSK masih tetap
beroperasi dalam lokalisasi tersebut. Masalah anggaran yang tidak sesuai dan
tidak sampai kepada mereka. Rencana pemerintah ingin mengubah Lokalisasi
tersebut menjadi Islamic Center pun terhambat dikarena Tanah milik pribadi
masing-masing para warga yang berdiam di Lokalisasi tersebut. Tidak ada
negoisasi kepada warga untuk pembayaran yang sesuai dalam rencana pembelian
tanah tersebut. Padahal jikalau ada pembicaraan negoisasi tentang pembayaran
yang sesuai para warga mau dan bersedia meninggalkan Lokalisasi tersebut.
Alasan untuk kebutuhan hidup menjadi faktor utama Lokalisasi Payosigadung
masih beroperasi.61
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Wawancara dengan Bapak Muhammad, 12 April 2020
Ibid.
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dan Bapak Muhammad Alias Bujang mengatakan alasan tentang PSK dan
Mucikari masih menetap di Payosigadung
“Penghambat penutupan Lokalisasi Payosigadung ini hanya dari pihak
orang dalam saja para PSK dan Mucikari yang mencari uang untuk
kebutuhan mereka sehari-hari bahkan mereka yang menjadi tulang
punggung keluarga mereka yang berada diluar Kota Jambi”62

Menurut penelitian yang saya dapatkan benar adanya yang terjadi terhadap
realita yang terjadi dilapangan tersebut yang mana faktor ekonomi lah yang
mendominan yang membuat para PSK dan Mucikari tersebut bertahan terhadap
pekerjaannya terlebih dana yang dijanjikan tidak semua mendapatkan dana
tersebut.
Berikut data yang saya dapatkan dari Dinas Sosial ketenagakerjaan Kota
Jambi tentang jumlah Tuna Susila atau Pekerja Sek Komersial (PSK) yang terdata
pada Tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut : 63
Tabel 1. Jumlah Pekerja Sek Komersial tahun 2018 dan 2019
Tahun

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

2018

625

312

313

2019

625

312

313

Sedangkan dalam wawancara saya bersama Ketua RT.05 Payosigadung yaitu
Bapak Muhammad alias Bujang
62

Wawancara dengan Bapak Muhammad, 12 April 2020
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial
Ketenagakerjaan Kota Jambi Tahun 2018 dan tahun 2019.
63
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“Data pembinaan dan pelatihan yang tercantum dalam Peraturan Walikota
Nomor 9 Tahun 2015 tidak semua terlaksana kecuali bantuan sosial seperti modal
usaha gerobak usaha yang sampai pada warga RT.05 Payosigadung. Jumlah PSK
pada tahun 2014 sewaktu Bapak Sudadi menjabat sebagai ketua RT.05
Payosigadung berjumlah 288 orang di RT.05 tahun 2014. namun di Dinas Sosial
dan Ketenagakerjaan Kota Jambi sangat tidak transparansi terhadap data jumlah
para Pekerja Sek Komersial (PSK) maupun anggaran yang dikeluarkan selama
penutupan dan pembinaan berlangsung.”64

Wawancara saya mengenai jumlah PSK dan Mucikari yang ada sangat
berbeda dengan data yang saya dapatkan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota
Jambi. Sudah sangat jelas tidak lengkapnya data yang pihak Dinas
Ketenagakerjaan Kota Jambi tentang jumlah PSK dan Mucikari yang ada di
Payosigadung. ini merupakan masalah juga terhadap terhambatnya Implementasi
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2015 yang mana seharusnya setiap
tahun mempunyai data yang relevan agar mengetahui dengan jelas aktivitas yang
terjadi di Payosigadung tentang Pelacuran mengalami kenaikan atau penurunan
pasca Penutupan terjadi.

3. Upaya Pemerintah terhadap faktor yang menghambat terlaksananya
Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015
Sesuai yang tertera di dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015
pada Bab II tentang Tata Cara Penerapan sanksi tindakan bagian kedua yaitu
dalam bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para PSK dengan
cara memberikan pelatihan Memasak dan Menjahit sebagai modal pelatihan usaha
ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Penutupan ini.
Sehingga mereka tidak kembali mencari kebutuhan hidup lewat jalan yang tidak
64

Wawancara dengan Bapak Muhammad, 12 April 2020
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baik tersebut.Langkah pemerintah ini sangat dipertimbangkan secara matang
sehingga sebab akibat dari dilakukannya penutupan ini tidak menimbulkan
masalah baru kedepannya.
Dari data yang saya dapatkan dalam upaya pemerintah dalam menangani
terhambatnya penutupan Payosigadung dengan cara melakukan pelatihan
memasak dan menjahit yang dilaksanakan tahun 2016 jumlah yang ikut serta
dalam partisipasi pelatihan sebagai berikut :65
Tabel 2. Jumlah Pelatihan Menjahit dan Memasak tahun 2016
Menjahit

Memasak

15 orang

20 orang

Sedangkan upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir
hambatan yang ada yaitu dengan cara memberikan bantuan hibah dan modal
usaha. Data yang saya dapatkan yang menerima hibah barang daerah yang
diserahkan kepada masyarakat berupa gerobak, bantuan usaha jualan dan
peralatan menjahit di salah satu RT yang saya teliti yaitu RT.05 Kel. Rawasari
pada Tahun 2015 sebagai berikut : 66
Tabel 3. Daftar Penerima Hibah Barang Usaha di RT.05 Payosigadung

65

Lampiran III Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penunjukan narasumber moderator dan instruktur pada kegiatan pelatihan
memasak bagi eks pekerja sek komersial dalam Kota Jambi tahun anggaran 2016.
66
Lampiran II Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penunjukan narasumber moderator dan instruktur pada kegiatan pelatihan
memasak bagi eks pekerja sek komersial dalam Kota Jambi tahun anggaran 2016.
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Jenis dan
No

1

Nama

Nomor NIK

Alamat

Kecamatan

Penerima

Penerima

Barang

Bantuan

Bantuan

Diterima

Castini

1571075511800061 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

2

Tursinah

1571076808800124 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

3

Sri Nenti

1571074306760081 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

4

Megawati

1571076702670021 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

5

Novita Sari

1571076411810141 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

6

Acem

1571076007620021 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

7

Sudarmi

1571075010630101 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

8

Asih Darsih

1571075707830021 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

9

Asiah

1571077112490041 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

10

Jumlah

Kusmirah

1571074107740161 RT.05 Kel. Kota Baru
Rawasari

1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha
1 Gerobak
Usaha

52

Data di atas benar dan sesuai dengan data yang saya dapatkan dari ketua
RT.05 di Payosigadung yang mendapatkan bantuan berupa Gerobak Usaha ada 10
orang yang mana nama-nama di atas yang menerimanya.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi Faktor yang
menghambat terlaksananya Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini
dilakukannya pengawasan maupun pemantauan secara rutin terus menerus dan
mendalam yang dilakukan oleh Satpol PP untuk melihat oknum-oknum yang
melanggar dalam program Penutupan ini agar tercapainya tujuan bersama dalam
memberantas tindakan asusila yang ada di Kota Jambi tersebut.
Akan tetapi menurut penelitian saya di lapangan upaya pemerintah tersebut
sangat tidak efektif dalam menangani faktor yang menghambat implemenatsi
peraturan walikota jambi nomor 9 tahun 2015 realita nya setiap di lakukan nya
razia rutin untuk mengurangi aktifitas yang terjadi di payosigadung salah satunya
aktifitas pelacuran dan adanya beberapa oknum Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong
Praja ) yang bekerja sama dengan beberapa PSK dan Mucikari di payosigadung.
Namun realita di lapangan sesuai dengan wawancara saya dengan Ketua
RT.05 Payosigadung yaitu Bapak Muhammad alias Bujang
“Razia selalu ada namun hanya sekedar saja karena menyangkut anggaran
yang tidak sesuai membuat pemerintah bungkam dan pura-pura tidak melihat
dengan masih beroperasinya Payosigadung ini serta membuat para Pekerja Sek
Komersial (PSK) tidak mempunyai pilihan lain selain tetap bekerja seperti dulu” 67
Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di lapangan upaya pemerintah
hanya sebatas melakukan razia yang sifat nya formalitas saja sehingga tidak
67

Ibid. 12 April 2020
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memberikan efek jera terhadap para PSK dan Mucikari yang masih beroperasi
secara diam-diam di payosigadung khususnya di RT.05 Payosigadung. selain itu
razia yang dilakukan pun tidak rutin dilaksanakan bisa dikatakan dalam satu bulan
itu hanya beberapa kali saja. dan mengakibatkan para PSK dan Mucikari
mempunyai banyak peluang atau pun kesempatan untuk melakukan aktifitas
pelacuran kembali.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari temuan dan pembahasan skripsi tersebut maka penulis dapat di ambil
kesimpulan sebagai berikut :
1.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini membahas tentang
bagaimana upaya pemerintah dalam menunjang penutupan Payosigadung yang
terjelaskan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, serta
melakukan pemantauan lewat Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015.
Namun informasi yang saya dapatkan implementasi Peraturan Walikota Jambi
Nomor 9 Tahun 2015 ini belum sesuai sepenuhnya dengan yang tertulis dan
terencanakan. Terlebih masalah pembinaanyang direncanakan maupun data
jumlah para PSK dMucikari di RT.05 Payosigadung dan anggaran bantuan
yang tidak sampai kepada para Pekerja Sek Komersial dan Mucikari
khususnya di RT.05 Payosigadung sehingga membuat para PSK dan Mucikari
masih beroperasi serta membuat implementasi penutupan Payosigadung tidak
sepenuhnya terealisasikan.

2.

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9
Tahun 2015 dalam informasi yang saya terima dari pihak Bagian Rehabilitasi
Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi yaitu bapak Rekan Budiman
beliau mengatakan penghambat banyak oknum dari luar dan dalam yang
melindungi sehingga lokalisasi tersebut masih beroperasi dan sulit untuk

54
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ditutup sepenuhnya serta kesadaran dari semua pihak terkait tidak mempunyai
kesadaran sepenuhnya, namun data yang saya dapatkan melalui wawancara
bersama ketua RT.05 Payosigadung yaitu Bapak Muhammad alias Bujang
yang menjadi penghambat yaitu masalah anggaran dan bantuan yang tidak
terealisasi dengan semestinya sehingga membuat para Pekerja Sek Komersial
(PSK) dan Mucikari tidak mempunyai pilihan lain selain tetap beroperasi
secara diam-diam untuk menyambung kehidupan sehari-hari disini peran
pemeintah dalam menetapkan peraturan haruslah konsisten sehingga semua
yang direncanakan dapat sepenuhnya berhasil.
3.

Upaya pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi penghambat tersebut para
pihak terkait dan termasuk dalam penutupan selalu melakukan pemantauan
yang intens dan kontinyu agar tempat tersebut tidak kembali beroperasi yaitu
dengan cara melakukan razia dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), sanksi administrasi dan pidana di dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor
9 Tahun 2015 pun tidak diterapkan secara tegas oleh pemerintah. sehingga
upaya tersebut tidak membuat efek jera para Pekerja Sek Komersial (PSK) dan
Mucikari yang menganggap razia tersebut remeh dan hanya formalitas saja
sehingga detik ini masih beroperasinya lokalisasi tersebut.

B. Saran
Peneliti menyarankan terhadap pemerintah yang berperan dalam melaksanakan
Penutupan Lokalisasi Payosigadung di Kota Jambi agar terus berupaya menindak
lanjuti masih beroperasinya Lokalisasi tersebut dengan cara bersikap tegas atas apa
yang telah pemerintah buat tentang sanksi administrasi dan pidana untuk dapat
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diterapkan sebagaimana mestinya agar Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun
2015 yang telah dibuat dan ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan, dan jika
pemerintah berniat menutup segala operasinya seharusnya tuntaskan yang ada
sehingga tidak ada lagi permasalahan asusila di Kota Jambi agar terciptanya Kota
Jambi bebas Tindak Asusila dan Perilaku menyimpang. Tidak lupa pula hak dan
kewajiban yang semestinya agar dilaksanakan dengan seharunya sehingga
penutupan Lokalisasi tersebut tidak berbuah sia-sia dan percuma.
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Lampiran I:
Daftar Pertanyaan
C. Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Jambi
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015?
2. Apakah pembinaan yang tertera dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9
Tahun 2015 berjalan sesuai dengan yang tertulis?
3. Berapa data Mucikari yang mengikuti pembinaan dan mendapat hibah dari
pemerintah?
4. Berapa data Mucikari dan PSK di Payosigadung yang terdata di dinsos?
5. Bagaimana prosedur pemulangan para Mucikari dan PSK dalam masa
penutupan?
6. Apa saja yang faktor menghambat dalam merealisasikan Peraturan Walikota
Jambi Nomor 9 tahun 2015?
7. Apakah sanksi yang tertulis di dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9
tahun 2015 sudah efektif untuk menangani permasalahan yang ada?
8. Bagaimana pemerintah dalam menangani hambatan yang ada?
D. Ketua RT dan Mucikari PSK di RT.05 Payosigadung
1. Apakah implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2015
tentang pembinaan sudah terealisasikan dengan baik?
2. Bagaimana dengan sanksi yang diterapkan apakah sudah efektif
3. Berapa anggaran yang di tetapkan?
4. Apakah sama jumlah yang mengikuti pelatihan yang terdata di dinsos
dengan di RT.05 Payosigadung?
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Lampiran II:
Tabel 4: Daftar Informan
No

Nama Informan

Jabatan

1.

Jaharuddin

Kepala bagian Rehabilitasi Sosial (2019)

2.

Rekan Budiman, SH.

Kepala bagian Rehabilitasi Sosial (2020)

3.

Ade Chandra

Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi

4.

Apun

Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi

5.

Muhammad

Ketua RT.05 Payosigadung

6.

Selly

Mucikari RT.05 Payosigadung

7.

Nurlela

Psk RT.05 Payosigadung
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Lampiran III:

Wawancara Bersama Bapak Jaharuddin

Wawancara Bersama Bapak Jaharuddin
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Wawancara Bersama Bapak Ade Chandra

Wawancara Bersama Bapak Rekan Budiman
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Data PSK RT.05 yang menerima Bantuan Modal Usaha

Wawancara Via Videocall Bersama Bapak Muhammad
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Salah satu Kondisi Siang Hari di RT.05 Payosigadung.

Wawancara bersama Ibu Selly
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Wawancara bersama saudari Nurlela

Salah satu lokalisasi di RT.05 Payosigadung

68

Lampiran IV:
Tabel 5: Jadwal Penelitian
Tahun 2019/2020
Maret 2019
NO

1

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

4

Perbaikan
Proposal
dan
seminar
Surat izin
Riset

5

Pengumpul
an Data

6

7
8

9

10

Februari
2020

Kegiatan
1 2

3

Mei 2019

Pengolaha
n data dan
analisis
data
Pembuatan
Laporan
Bimbingan
dan
Perbaikan
Agenda
dan Ujian
Skripsi
Perbaikan
dan
Penjilidan

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Maret 2020

4

1

2

3

April 2020

4

1

2

3 4

X
X
X

X
X
X

X
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