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MOTTO

ِّ اى إًَِّ ۥه ُ ۖا
ٱلزًَىا تَ ْق َزبُىاا َو َلا
َسبِيلا َو َسا َاء فَ ِح َشتا َك َا
Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S.Al-Isra’:
32 )1
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam mencegah tindak
pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi. Untuk mengetahui kendala dan upaya masyarakat dalam mencegah tindak
pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan Data yaitu dengan wawancara
dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran masyarakat dalam
mencegah tindak pidana prostitusi sangatlah penting dilakukan. Peran perangkat
RT, Pengurus masjid dan elemen masyarakat lainnya sangat diperlukan untuk
membantu mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan diadakanya jaga malam,
pengajian, yasiinan RT. Dapat mempererat silaturahmi warga dan menjadi wadah
diskusi untuk membahas permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
Masyarakat turut serta untuk mencari solusi bagi kendala yang muncul dalam
menjalankan perannya untuk mencegah tindak pidana prostitusi terjadi. Kesadaran
masyarakat akan perannya sendiri sangat penting. Apabila seluruh bagian
masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Maka akan membuat lingkungan
tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi semua masyarakat dan dapat
mencegah terjadinya hal buruk termasuk tindak pidana prostitusi.
Kata Kunci : Masyarakat, Peran, Kendala, Prostitusi
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Prostitusi adalah wadah dari adanya penyimpangan seksual yang ada

dimasyarakat. Keberadaan para pekerja seks komersial sudah bukan hal yang
asing bagi masyarakat di Jambi. Keberadaan mereka sering kali meresahkan
masyarakat sekitar tempat mereka melakukan pekerjaannya. Karena, apa yang
mereka lakukan telah melanggar norma yang berlaku dimasyarakat. Keberadaan
mereka yang sering kali bersinggungan dengan tempat pemukiman umum, seperti
lokalisasi payosigadung dan langit biru yang terletak di Kota Jambi. Hal ini
menjadi masalah bagi masyarakat yang takut akan dampak yang akan diterima.
Terutama masalah pengaruh seks bebas. Karena masalah prostitusi tidak hanya
dilakukan oleh para artis dan model saja. Akan tetapi juga melibatkan para
pelajar, dan mahasiswi.
Dalam kehidupan masyarakat sendiri, pelacuran dipandang negatif, dan
mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai
sampah masyarakat yang hina.

Pengaruh lingkungan, teman, dan media

elektronik terkadang lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah
dan sekolah sehingga mereka dapat melakukan tindakan amoral ini. Walaupun
selalu mendapat cibiran dan cemoohan, eksistensi prostitusi tidak lekang oleh
waktu. Prostitusi terus bergeliat, beradaptasi menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman. Dengan berbagai cara dilakukan oleh mereka agar

1

2

prostitusi tetap berjalan, dengan alasan besarnya adalah karena prostitusi adalah
wadah mereka mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, tempat mesum tidak hanya dari hotel bintang lima, penginapan,
tetapi hingga rumah-rumah kos. Tentu, hal ini telah membuat prihatin dan sedih
para orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.2
Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau
mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis
prostitusi. Prostitusi sendiri tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang
germo atau mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam
melakukan profesi mucikari yang diatur dalam pasal 296 KUHP. Pemidanaan
hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai
pencarian atau kebiasaan. Pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari
atau germo sedangkan terhadap pelacur dan pelanggannya sendiri tidak dapat
dikenakan pidana.
Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita
yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa
dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada lakilaki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus
dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.
Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP
ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau
laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali
2

Mia Amalia. “Prostitusi dan perzinahan
(https://ejournal.unisba.ac.id), diakses pada 3 juli 2019.
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untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, sebab ia hanya
menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.
Kehidupan prostitusi/pelacuran sendiri 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 keadaan seperti ini
terus dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan yang tepat, maka dapat menjadi bom
waktu yang kapan saja dapat meledak dan benar-benar menghancurkan bangsa
ini juga, sebab generasi muda ini adalah tulang-punggung kehidupan bangsa ini.
Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak
dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini. Dengan dalih
bahwa prostitusi ini ada karena alasan ekonomi, sabagai sumber pendapatan
karena tidak bisa mendapat sumber pendapatan lain. Pelacuran tidak hanya sebuah
gejala individu tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas
yang normal. Islam juga sebagai agama yang menjunjung tinggi norma
bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah
penyakit sosial ini.
Dalam agama islam sendiri melarang keras perbuatan zina. Zina adalah
hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk
dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. 3
Karena, pelacuran dapat mengakibatkan rusaknya sistem kekerabatan atau asal
usul keturunan dalam keluarga. Akan banyak anak yang sejak dalam kandungan
3

M.Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. ( Jakarta: Amzah, 2016 ), hlm 49

4

sudah tidak jelas nasabnya, karena sulit mendeteksi hubungan nasab jika seorang
pekerja seks komersial yang hamil.
Zina termasuk jarimah hudud. Larangan terhadap perbuatan-perbuatan
tersebut tercakup dalam firman Allah Q.S. al-Israa’ ayat 32 :

اىافَا ِح َشتا َو َسا َءا َس ِبيلا
َ َو َلاتَ ْق َزبُىااال ِّزًَااا ِإًَّهُا َك
Artinya : ”dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ : 32 )4
Dengan hukuman had untuk pezina sebagai berikut:5
1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum
berkeluarga (ghairu muhshan)
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) di samping dera seratus kali
Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana prostitusi atau
semacamnya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih
anak dibawah umur. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak
dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
korban. Tetapi juga di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah,
hubungan seprofesi, hubangan kerja, hubungan tetangga, atau hubungan
pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru
disekolah-sekolah formal maupun guru mengaji ataupun guru agama.
Beberapa faktor penyebab terjadinya prostitusi adalah faktor ekonomi,
gaya hidup, minimnya tingkat pendidikan dan dapat pula terjadi karena pergaulan
4

Departemen Agama RI. “Qur’an tajwid dan terjemah”. (Jakarta:Maghfirah,2006), hlm
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5

Wibowo.”Jarimah zina”.(https://eprints.walisongo.ac.id) diakses 25 januari 2020
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bebas atau pun pengaruh lingkungan.6 Memang hal ini telah menjadi masyarakat,
termasuk pemerintah. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk
menekan prostitusi/pelacuran. Di Kota Jambi sendiri pernah berdiri tempat praktik
prostitusi yang dikenal dengan lokalisasi payo sigadung dan langit biru. 7
Pada tahun 2014 pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah Kota
Jambi No. 02 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila
yang berakibat dengan ditutupnya tempat-tempat lokalisasi yang ada di Kota
Jambi tersebut . Sebagaimana yang termuat dalam pasal berikut :
Pasal 5.
Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan
perbuatan cabul, dengan sesama orang tidak terikat dalam pernikahan.
Pasal 6.
Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan
hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
Pasal 7.
Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan
dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.
Pasal 8.
Setiap orang dan/atau badan dilarang ;
a.

sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan

tindak pidana kesusilaan.

2019

6

Ningsih. ”faktor penyebab prostitusi”.(https://repository.uma.ac.id) diakses pada 5 juli

7

Tribun jambi.com, diakses pada 4 juli 2019
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b.

sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, untuk terjadinya

tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.8

Disisi lain, imbas dari ditutupnya tempat lokalisasi tersebut membuat
kegiatan para pekerja seks komersial yang terorganisir di sana menjadi terpencar
kebeberapa wilayah di Kota Jambi agar bisa melakukan kegiatan prostitusi
terselubung. Memang sulit untuk mencari tahu mengenai ada atau tidaknya
kegiatan prostitusi ini, karena para pelakunya melakukannya secara terselubung.
Belum lagi karena daerah lokalisasinya telah ditutup, membuat mereka
menggunakan alternatif tempat lain agar tidak diketahui, hal ini mengakibatkan
lebih sulitnya mendeteksi kegiatan prostitusi ini.

Dirumah kontrakan atau rumah-rumah kost sekitaran wilayah ekslokalisasi. Yang disinyalir salah satunya adalah Kawasan Kelurahan Simpang IV
Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Kawasan ini berada tepat di depan
salah satu akses masuk menuju wilayah eks lokasisasi payosigadung. Karena
dekatnya akses, dan di kawasan ini banyak terdapat kontrakan dan kos-kosan
memicu beberepa oknum untuk melakukan kegiatan perzinahan di wilayah
pemukiman penduduk ini. Belum lagi, lokasinya yang berupa perumahan,
cenderung menciptakan keadaan lingkungan yang sepi, sehingga memudahkan
mereka melakukan kegiatan di kawasan ini.

8

Peraturan Daerah Kota Jambi No.02 tahun 2014, tentang pemberantasan pelacuran dan
perbuatan asusila
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Dari Kawasan tersebut memang tidak identik dengan kegiatan prostitusi,
namun pernah didapati kegiatan tersebut oleh warga setempat. Bahwa daerah
tersebut sering dijadikan tempat penjemputan PSK oleh orang yang menggunakan
jasanya atau menggunakan kawasan tersebut sebagai tempat dilakukannya
prostitusi. Pernah juga didapati PSK bahkan waria yang tinggal dan melakukan
kegiatan dikawasan ini. Hal ini tidak terberitakan dimedia karena diselesaikan
oleh warga setempat sendiri. Karena hal inilah warga setempat melakukan
pencegahan agar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi. 9

Dalam kasus tersebut, hal itu terjadi karena area kos-kosan yang ditempati
berupa bangunan tertutup dengan pagar tinggi, sehingga sulit dilihat warga sekitar
siapa saja yang menyewa tempat kos tersebut. Belum lagi kurangnya kepekaan
dari warga dan pihak RT serta pemilik rumah kos yang tidak tinggal di daerah
rumah kos tersebut membuat penghuni yang tinggal dirumah kos tersebut kurang
dari pengawasan. Menurut warga sekitar, yang tinggal dirumah kos tersebut
jarang terlihat keluar dan hanya keluar apabila keadaan sekitar sepi. Namun, hal
itu tidak membuat kecurigaan bagi warga sekitarnya untuk mencaritahu alasan
penghuni kos berbuat demikian.

Warga pemukiman perkotaan cenderung individual sehingga tidak tertalu
mau ikut campur urusan sekitar. Kegiatan tersebut akhirnya dapat diketahui warga
karena penghuni rumah kos tersebut, berpesta dan membuat keributan hingga
tengah malam, sehingga memancing warga untuk datang dan melihat perihal apa
9

Wawancara dengan ibu Fatimah, tanggal 04 maret 2020 dirumahnya.
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yang mereka lakukan dirumah kos tersebut. Dari kejadian itu lah warga
mendapatkan bahwa beberepa waria dan PSK sedang berkumpul dan berpesta
dirumah kos tersebut. Hingga pada pagi harinya. Pihak RT dan warga
memutuskan untuk mengusir para penghuni tersebut agar tidak tinggal
dilingkungan mereka lagi. Pihak RT kemudian menghubungi pemilik rumah kos
agar dapat mengosongkan rumah kos tersebut dan menghentikan penggunaan
rumah tersebut sebagai tempat kos. Setelah ditemukannya kejadian ini, barulah
pihak RT beserta warga melakukan Tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal
seperti ini dikemudian hari.
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul“ Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak
Pidana Prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura,
Kota Jambi ”
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak ukur dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1.

Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana prostitusi di

Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi?
2.

Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencegah tindak pidana

prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi?
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3.

Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi kendala yang

terjadi dalam pencegahan tindak pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi?
C.

Batasan Masalah
Untuk membatasi perluasan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

Maka, penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas peran, kendala, dan upaya
yang dihadapi masyarakat melalui perwakilan perangkat masyarakat baik RT,
Pegawai Syara’ dan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kelurahan
Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
D.

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana

prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
2.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencegah

tindak pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura,
Kota Jambi.
3.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi

kendala pencegahan tindak pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
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E.

Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, saya ingin mempertegas kegunaan hasil

penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua
aspek, yaitu :10
1.

Aspek teoritis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan terhadap pencegahan tidak pidana prostitusi.
b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang pencegahan tindak
pidana prostitusi.
2.

Aspek praktis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

kepada Lembaga dan masyarakat khususnya. Serta menambah ilmu pengetahuan.
b.

Dapat dijadikan acuan penegakan hukum dan masyarakat lainnya terhadap

pencegahan tindak pidana prostitusi.
F.

Kerangka Teori
Menurut

Soerjono Soekanto, penegakan hukum

adalah kegiatan

menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

10

Dr.H.Ishaq, SH., M.Hum. metode penelitian hukum. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 85
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Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh
aparat penegak hukum.11
Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari
peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan
suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta
perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau
patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.
Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian.
Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :
a.

Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
Dapat dilihat dari adannya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh

pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari
penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut,
sehingga mencapai tujuan yang efektif.
b.

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan

menerapkan hukum.
Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun
tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.
11

Deliana. Konsep penegakan hukum. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32
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Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang
sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung
aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah
c.

Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan

sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana
prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya
teknologi deteksi kriminalitas guna member kepastian dan kecepatan dalam
penanganan pelaku prostitusi.
d.

Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat
mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat
untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak
hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang
mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.
Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum,
tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya
ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksisanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar.

13

Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum
semata atau petugasnya saja.12
G.

Kerangka Konseptual

1.

Masyarakat
Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc”

yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari Bahasa Arab yaitu
“syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. 13 Adanya
saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan
disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur
kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan social
maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.14
Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan
Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya
berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.15
Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :
a.

Mac Iver dan Page mendefinisikan masyaraka tmerupakan jalinan

hubungan sosial dan selalu berubah.
b.

Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup

makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu system adat istiadat tertentu.

12

Soerjono soekanto. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (Jakarta: UI
Press. 1983), hlm35
13
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: AksaraBaru, 1979), hlm. 157.
14
M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung:
Eresco), hlm. 63.
15
Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.
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c.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah

tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 16
2.

Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan Strafbaar Feit atau

delik dalam bahasa inggrisnya Criminal Act, ada beberapa bagian mengenai
tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hokum pidana.
a.

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana,
bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh
seseorang yang mampu bertanggung jawab.17
b.

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan
suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang
ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
c.

Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang
melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh
masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh
masyarakat.18
Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja
untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan

16

Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, , (Jakarta: RinekaCipta, 2000), hlm. 14.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta,: Bina Aksara, 2005), hlm.20.
18
Ibid, hlm.22
17

15

dapat menertibkan dan mengatur

kehidupan masyarakat. Seperti

yang

dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah untuk
mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.19
Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan
dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.20 Pemahaman
dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan
masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.
3.

Prostitusi
Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola

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 afeksi sifatnya.
Prostisusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa
latin prostituare atau prostauree yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan,
dan pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut prostitution yang
artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasusilaan.
Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga
dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.21

19
20

hlm.22.

21

R.Soersono, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika: Bandung, 1992), hlm.27.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2005),
Kartini kartono. Patologi sosial. (Jakarta: Rajawali press, 2011), hlm 177
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Pelacuran merupakan perisiwa penjualan diri dengan cara memperjual
belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk
memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan bayaran.22
Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh agama,
baik agama apapun itu sangat membenci adanya pelacuran, karena pelacuran
merupakan perbuatan keji dan kotor.
Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:
1.

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola

organisasi impuls atau 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 afeksi sifatnya.
2.

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual

belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk
memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3.

Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan

badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.
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 perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.23
Sedangkan Peraturan Pemerintah daerah tingkat I Jawa Barat untuk

22
23

Wahbah zulaihi. fiqih imam syafii. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2008), hlm 260.
Kartini kartono. Patologi sosial. (Jakarta: Rajawali press, 2011), hlm 183
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melaksanakan pembatasan dan penertiban masalah Prostitusi, menyatakan
:Prostitusi/Pelacuran adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin
diluar perkawinan yang sah. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut menekankan
masalah hubungan kelamin diluar pernikahan, baik dengan mendapat imbalan
pembayaran maupun tidak.24
Sedangkan, pasal 296 KUHP menyatakan, pelacuran adalah barangsiapa
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.
Zina adalah hubungan badan yang diharamkan ( diluar hubungan
pernikahan ) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling
keji dan tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya.
Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina
mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu
dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti
hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan dikhalayak umum melalui
media sosial.25
Dalam Al-Qur’an Allah telah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat
dalam surah Al-Isra’ : 32 :
َو َلاتَ ْق َزبُىااال ِّزًَاااإًَِّهُا َكاىَ افَا ِح َشتا َو َسا َءا َس ِبيلا

24
25

Ibid.
M. Nurul Irfan. Hukum pidana islam. (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 49
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Artinya : ”dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”(QS.Al-Isra’ : 32 )26
Ayat lain yang memuat perihal zina yaitu :
َّللااإِ ْىا ُك ٌْاتُ ْنا
ال َّزا ًِ َيتُا َوال َّزا ًِيافَاجْ ِلدُواا ُكلَّا َوا ِح ٍدا ِه ٌْهُ َواا ِهائَتَا َج ْل َد ٍةاا َو َلاتَأْ ُخ ْذ ُك ْنا ِب ِه َواا َرأْفَتٌا ِفيا ِدي ِا
ِ َّ يا
ْ اَّللا َوا ْليَىْ ِم
ااْل ِخ ِزاا َو ْليَ ْشهَ ْدا َع َذابَه ُ َوااطَا ِئفَتٌا ِهيَ اا ْل ُو ْؤ ِه ٌِييَا
ِ َّ تُ ْؤ ِهٌُىىَ ا ِب
Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihankepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman.” (QS.Annur : 2 )27
Disamping dijelaskan dalam ayat Al-qur’an larangan zina juga di jelaskan
dalam hadits, yaitu:
Artinya:“Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, “Aku bertanya kepada
Rasulullah, „Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? „Beliau
menjawab,‟Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang
telah menciptakan kamu.‟ Aku bertanya lagi,‟ Kemudian dosa apalagi ?‟
Beliau menjawab,‟ Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan
makan bersamamu.‟ Aku bertanya lagi, „Kemudian dosa Apalagi?
„Beliau menjawab,‟Kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. AlBukhari dan Ibn Hibban).28
Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi/pelacuran dapat dibagi menurut
aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.
a.

Prostitusi/Pelacuran yang terdaftar dan terorganisasi
Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian yang dibantu

dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya

26

Departemen Agama RI. Al-Qur’an tajwid dan terjemah. (Jakarta: Maghfirah, 2006),

hlm 285
27

Ibid, hlm 350
M.Nurul Irfan. gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hokum pidana islam, (Jakarta:
Perpustakaan Nasional, 2014), hlm 60
28
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mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus
memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan
serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
b.

Prostitusi yang tidak terdaftar
Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan pelacuran

secara gelap-gelapan dan liar baik secara perorangan maupun dalam kelompok.
Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang
tempat, baik ”mencari mangsa” sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan.
Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga
kesehatannya sangat diragukan karena belum tentu mereka itu mau memeriksa
kesehatannya pada dokter. Pelacur-pelacur itu biasanya berada di mall-mall, cafecafe, diskotik-diskotik dan night-night club di kota-kota besar yang ada di
Indonesia. Biasanya pelacuran yang semacam ini dilakukan oleh pelajar-pelajar
SMU, mahasiswa-mahasiswa, wanita-wanita yang baru beranjak dewasa atau para
ABG (Anak Baru Gede), dan tarif atau bayaran atau jasa yang mereka berikan
kepada pelanggan mereka tidak begitu mahal.
Beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya prostitusi, diantaranya
adalah :29
1) Para wanita cenderung memilih untuk melacurkan dirinya hanya untuk
menghindar dari kesulitan hidup, disamping itu wanita tersebut merasakan

29

Kartini kartono. Patologi sosial. (Jakarta: Rajawali press, 2011), hlm 245
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kebahagiaan dengan jalan pintas yang mereka pilih. Para wanita menghalalkan
pelacuran dengan alasan bahwa kurangnya pendidikan.
2) Para wanita kurang merasa puas dalam melakukan hubungan seks
dengan satu pria saja, sehingga mereka mengalami histerisseks dan hyperseks.
Kemudian kebanyakan dari mereka memiliki kepribadian yang tidak terintegrasi
serta nafsu seks yang abnormal.
3) Faktor ekonomi yang rendah, angka kemiskinan yang semakin
meningkat, serta usaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidup agar
mendapat status sosial di masyarakat yang lebih baik.
4) Keinginan untuk menikmati hidup yang serba mewah, selalu tergiur
dengan fashion style khususnya pakaian-pakaian yang indah dan glamour.
5) Adanya perasaan serta keinginan untuk lebih unggul dibandingkan
dengan ibunya, kakak perempuan, teman-teman perempuan, serta wanita lainnya.
6) Rasa keingintahuan yang besar anak-anak dalam masa pubertas
terhadap masalah seksual, yang kemudian anak-anak tersebut masuk kedalam
lembah pelacuran sebab bujukan bandit seks.
7) Orang tua yang terlalu menekan anak-anak dalam hal peraturan seks,
sehingga mereka melakukan pemberontakan. Tidak hanya dalam ruang lingkup
keluarga, namun pemberontakan juga dilakukan terhadap norma-norma susila
dalam ruang lingkup masyarakat yang dianggap sebagai suatu hal mengekang.
Sehingga, anak-anak remaja lebih memilih untuk berfoya dengan pola-pola seks
bebas.
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8) Pengaruh dari keluarga yang hancur, sehingga mereka lebih memilih
untuk terjun di dunia pelacuran.
9) Kaum laki-laki atau kepala keluarga yang memiliki profesi atau
pekerjaan di luar rumah yang notabene jauh dari istri dan keluarga cenderung
melepaskan nafsu seksualnya dengan bermain perempuan pekerja seks komersial.
10) Pengaruh media baik audio maupun visual sehingga menstimulasi
hasrat seksual anak contohnya: film biru, gambar porno. Dari media tersebut
maka anak-anak akan mempraktikan apa yang sudah mereka saksikan.
Beberapa faktor lain terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan
seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi adalah:
a.

Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup

pada masa tertentu di dalam hidupnya
b.

Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk

melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi
hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang
memungkinkan hal tersebut terjadi.
c.

Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.
Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan

beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:30
a.

Faktor ekonomi
Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang

tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga
30

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi, (Yogyakarta: PINUS Book
Publisher,2007) Hlm. 80-83
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lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama
seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup
praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka
melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan
anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari
belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.
b.

Faktor kemalasan
Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan

kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak
modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini
diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama,
dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya
modal

fisik,

kecantikan,

kemolekan

tubuh,

sehingga

dengan

mudah

mengumpulkan uang
c.

Faktor Pendidikan
Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah

pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri
tanpa rasa malu. Mungkin kebodohkan telah menuntun mereka untuk menekuni
profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan
tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang
menjadi pelacur.
d.

Faktor Niat
Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk
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menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak
modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi,
penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang
yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang.
Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada
didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa
perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi.
Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi
ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua
kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.
e.

Faktor persaingan
Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja

di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan
bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan,
mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak
kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman”
menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang.
Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.
f.

Faktor sakit hati
Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan,

melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal
pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki,
menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam cinta
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mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks
dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.
g.

Faktor tuntutan keluarga
Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di

desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus
mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang
kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka
rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang- kadang ada
orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur.
Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.
H.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah penelitian terdahulu yang sudah relevan berkaitan

dengan penelitian ini. Sejauh yang penyusun ketahui pembahasan mengenai peran
masyarakat dalam mencegah tindak pidana prostitusi di wilayah Kelurahan
Simpang IV Sipin Kota Jambi belum ada yang membahasnya.
Adapun penelitian lain yang memiliki tema serupa yang pernah di teliti
sebelumnya adalah sebagai berikut :
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Utami, M. Jacky, Refty Handini

Listyani, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya
dalam jurnalnya yang berjudul “Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui
Lembaga Sekolah dan Keluarga”. Membahas bagaimana prostitusi dapat dicegah
melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Karena sekolah dan keluarga
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merupakan elemen penting yang dekat dengan kehidupan sehari-hari individu
sehingga penting untuk diteliti.
Persamaan penelitian saya dengan penelitian mereka adalah sama-sama
membahas pencegahan terhadap adanya tindak pidana prostitusi, dengan
perbedaannya mereka meneliti peran lembaga sekolah dan keluarga sedangkan
saya meneliti peran pencegahan prostitusi melalui masyarakat.31
2.

Penelitian yang dilakukan oleh Drs.H.kondar siregar,MA. Dalam bukunya

yang berjudul “Pencegahan Praktik Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan
Natolu”. Membahas tentang bagaimana pencegahan yang dilakukan masyarakat di
sumatera utara dengan menggunakan hukum adat daerah mereka. Sehingga
pelaksanaannya lebih kearah kekeluargaan menggunakan adat yang sudah berlaku
didaerah tersebut.
Persamaan penelitian saya dengan beliau adalah juga sama-sama
membahas pencegahan prostitusi, hanya perbedaannya beliau meneliti peran
pencegahan yang berbasis masyarakat adat dalihan natolu.32
3.

penelitian yang dilakukan oleh R.Cristyna Pardede dalam skripsinya yang

berjudul “Upaya Kepolisian dan Peran serta Masyarakat dalam Menanggulangi
Kejahatan Prostitusi (Studi : Wilayah Hukum Polsek Balige) ” membahas tentang
bagaimana peran serta yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat diwilayah
balige dalam menanggulangi prostitusi. Upaya yang telah dibuat oleh kepolisian

31

Dian hutami. ”pencegahan praktik prostitusi online melalui Lembaga sekolah dan
keluarga”, (https:journal.unesa.ac.id), diakses pada 8 juli 2019
32
Kondar siregar, ”pencegahan praktik prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan
natolu”, (https:researchgate.net/publication/321940314), diakses 4 juli 2019
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harus dibarengi dengan peran masyarakat dalam menanggulangi kejahatan
prostitusi diwilayah hukum polsek Balige.
Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas peran serta masyarakat dalam mencegah adanya prostitusi, hanya saja
penelitian beliau dibarengi dengan upaya kepolisian setempat.33

33

R.chryistina pardede, ”upaya kepolisian dan peran serta masyarakat dalam
menanggulangi
kejahatan
prostitusi
(studi
wilayah
hukum
polsek
belige)”,
(https:repository.usu.ac.id), diakses 4 juli 2019

BAB II
METODE PENELITIAN
A.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis empiris. Maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data
sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sesuai tema, penelitian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Menurut

Soerjono

Soekanto

adalah

penelitian

yang

bermaksud

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejalagejala lainnya.34 Penelitian ini berusaha menjelaskan peran, upaya dan kendala
yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi dalam mencegah tindak pidana prostitusi.
B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, tepatnya diwilayah Kelurahan

Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

34

Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian hukum. (Jakarta:UI Press,1981), hlm 10

27

28

C.

Jenis dan Sumber Data

a.

Jenis data
Penelitian yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan data-data yang

diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan. Dalam penelitian ini didapatkan data
yang valid dan relevan dengan objek yang diteliti.
1.

Data primer
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh atau

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber asli.35 Data primer ini secara khusus akan
menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data
wawancara dengan warga dilapangan untuk mendapatkan data peranan
masyarakat dalam pencegahan tindak pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV
Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
2.

Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau

pengelolaan data yang bersifat dokumentasi atau data yang terbentuk sudah jadi.
Data sekunder merupakan data penunjang yang dapat diperoleh dari sumbersumber yang ada relevansinya dengan pembahasan yakni berupa buku, jurnal,
internet dan lainnya.36 Dokumen yang dimaksud adalah dokumen gambaran
wilayah Kelurahan Simpang IV Sipin seperti, historis, geografis, visi dan misi,
sarana prasarana dan lain sebagainya.

35

Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif , kuantitatif . (Bandung:
Alfabeta, 2011), hlm 308.
36
Romadhoni. best guide project skripsi, tesis, dan disertasi. (Jakarta: pustaka nusantara
Indonesia, 2015), hlm 93
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b.

Sumber data
Sumber data adalah subjek dari mana asal data diperoleh .dapat diperoleh

dari peneliltian dilapangan berupa hasil dari wawancara. Sumber data primer
berasal dari hasil wawancara dengan warga RT 33 Kelurahan Simpang IV Sipin.
Sumber data sekunder berasal dari dokumen Kelurahan Simpang IV Sipin
mengenai gambaran wilayah penelitian.
D.

Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah bagian dari pengujian data yang

berkaitan dengan sumber data dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a.

wawancara
wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

secara langsung oleh pewawancara dalam melakukan wawancara.37 Untuk
mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci , maka pertanyaan dalam
wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih
dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.38 Wawancara
dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada perangkat RT,
warga, serta tokoh agama atau pengurus masjid yang ada mengenai peran
masyarakat dalam mencegah tindak pidana prositusi di wilayah Kelurahan
Simpang IV Sipin.

37

Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, (Bandung:
Alfabeta,2011), hlm 319
38
Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi. (Jambi:Syariah Press,2012), hlm 39
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b.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi

penelitian, baik berupa sumber tertulis,film ,gambar , dan bentuk lainnya, yang
semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
E.

Teknik analisis data
Secara teknis, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

3 kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu : a. reduksi data, b. penyajian data, c.
penarikan kesimpulan.
a.

Reduksi data
Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang

sedemikian banyak dan campur aduk, maka langkah selanjurnya yang peneliti
lakukan yaitu mereduksi data. Reduksi data adalah aktivitas peneliti dalam
memilih, memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Data dari
penelitian peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana prositusi di Kelurahan
Simpang IV Sipin diambil melalui wawancara dan dokumentasi kemudian
dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
b.

Penyajian data
Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke

dalam bentuk narasi. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam
penelitian kualitatif, yang mana data disajikan lebih sistemartis agar lebih mudah
dipahami. Penyajian data dari penelitian peran masyarakat dalam mencegah
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tindak pidana prositusi di Kelurahan Simpang IV Sipin telah direduksi lalu di
sajikan.
c.

Penarikan kesimpulan
Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi

yang utuh. Dari hasil wawancara agar tidak hilang dan lupa maka harus dicatat.
Karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur maka peneliti perlu membuat
rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara, dan dokumentasi.
Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang penting dan tidak
penting.
Oleh karena itu, dari kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
F.

Sistematika penulisan
Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal skripsi ini,

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar ini skripsi
secara keseluruhan. Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yaitu :
Bab I :

Bab ini membahas mengenai pendahuluan mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian,

kerangka teori, kerangka

konseptual dan

tinjauan pustaka.
Bab II :

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang mencakup
pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan

32

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
sistematika penulisan.
Bab III :

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di
Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
serta realitas sosial yang ada di lokasi tersebut.

Bab IV :

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang mencakup
penyebab, peran masyarakat, upaya yang dilakukan masyarakat serta
kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pencegahan.

Bab V :

Bab ini adalah bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran.

G.

Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 22 bulan ( Maret 2019-Desember 2020).

Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan
perbaikan hasil seminar skripsi, setelah pengesahan judul dan izin riset, maka
penulis mengadakan pengumpulan data, veritifikasi dan analisis data dalam waktu
yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing
sebelum diajukan kesidang munaqasah. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Jadwal Penelitian

No
Kegiatan
1 Pengajuan
Judul
2 Pembuatan
Proposal
3 Perbaikan
dan seminar
4 Surat Izin
Riset
5 Pengumpul
an Data
6 Pengolahan
Data
7 Pembuatan
Laporan
8 Bimbingan
dan
Perbaikan
9 Agenda dan
Ujian
Skripsi
10 Penjilidan

3 4 5 6 7 8 9 10

Tahun 2019-2020
11 12 1 2 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN,
KECAMATAN TELANAIPURA, KOTA JAMBI
A.

Historis dan Geografis
Kelurahan Simpang IV Sipin merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang

ada di kecamatan Telanaipura. Saat ini dipimpin oleh lurah bernama Nana Widia
Astuti,S.STP. Tidak ada sumber sejarah yang spesifik yang terjadi di kelurahan
ini. Kelurahan ini sudah ada sejak kecamatan Telanaipura dibentuk. Namun,
untuk wilayah Kecamatan Telanaipura merupakan kecamatan dengan sejarah
yang kuat dengan keberadaan kerajaan Jambi di masa lalu. Kecamatan
Telanaipura merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terluas di
Kota Jambi dengan luas wilayah 22,51 KM2. 39
Dengan rincian luas wilayah perkelurahan adalah :
1.

Kelurahan Telanaipura luasnya 1,29 KM2

2.

Kelurahan Simpang IV Sipin luasnya 1, 53 KM2

3.

Kelurahan Pematang Sulur luasnya 2,98 KM2

4.

Kelurahan Buluran Kenali luasnya 2,06 KM2

5.

Kelurahan Penyengat Rendah luasnya 12,31 KM2

6.

Kelurahan Teluk Kenali luasnya 2,34 KM 2
Dengan jarak dari masing-masing kelurahan ke kecamatan adalah :
: 0.0 KM2

1.

Kelurahan Telanaipura

2.

Kelurahan Simpang IV Sipin : 2.0 KM2
39

Data dokumen Kelurahan Simpang IV Sipin tahun 2016-2020
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3.

Kelurahan Pematang Sulur

: 3.5 KM2

4.

Kelurahan Buluran Kenali

: 1.5 KM2

5.

Kelurahan Penyengat Rendah : 5.0 KM2

6.

Kelurahan Teluk Kenali

: 3.5 KM2

Secara administratif wilayah Kecamatan Telanaipura dibatasi oleh :
1.

Bagian selatan : Kecamatan Alam barajo

2.

Bagian utara : Sungai Batanghari

3.

Bagian timur : Kecamatan Danau Sipin

4.

Bagian barat : Kabupaten Batanghari
Secara geografis Kecamatan Telanaipura memiliki bentuk wilayah datar

dan sedikt berbukit. Sebagian besar wilayahnya berdiri :
a.

perkantoran

b.

sekolah

c.

rumah sakit

d.

pemukiman penduduk

e.

rumah ibadah
Kecamatan Telanaipura juga disebut sebagai pusat Kota Jambi.
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Gambar 3.1
Wilayah Kecamatan Telanaipura

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa kelurahan Simpang IV Sipin
berada dalam wilayah kecamatan Telanaipura, wilayah kecamatan yang luas yang
berbatasan dengan kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pasar,Kecamatan
Pelayangan, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota baru, Kecamatan Alam
Barajo, dan Kabupaten Muaro Jambi.
B.

Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Jambi
Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi. Susunan
organisasi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdiri atas :
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-

camat

-

Sekretaris camat

-

Kasubag umum dan kepegawaian

-

Kasubag perencanaaan dan keuangan

-

Kasi pemerintahan umum

-

Kasi pemberdayaan masyarakat

-

Kasi ketentraman keamanan

-

Kasi kesejahteraan sosial

-

Kasi pelayanan umum.
Menaungi 6 kelurahan dibawahnya yaitu :

-

Kelurahan Telanaipura

-

Kelurahan Simpang IV Sipin

-

Kelurahan Buluran Kenali

-

Kelurahan Teluk Kenali

-

Kelurahan Penyengat Rendah

-

Kelurahan Pematang Sulur.
Yang dipimpin oleh lurah dengan dibantu oleh perangkat kelurahan.

Dengan kelurahan Simpang IV Sipin yang menaungi 36 RT.
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Gambar 3.2
Bagan Organisasi Pemerintah Kecamatan Telanaipura
CAMAT

SEKRETARIS
CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KASI
PEMERINTAHAN
UMUM

KASI
PEMBERDAYAN
MASYARAKAT

C.

Visi dan Misi

1.

Visi

KASUBAG
PERENCANAAN &
KEUANGAN

KASUBAG UMUM
& KEPEGAWAIAN

KASI
KETENTRAMAN
DAN
KEMANANAN

KASI
KESEJAHTERA
A N SOSIAL

KASI
PELAYANA
N UMUM

visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh pimpinan dan seluruh staff kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Visi tersebut
mengandung makna bahwa “ Terwujudnya Telanaipura Kota Jambi sebagai salah
satu kegiatan agrobisnis pendidikan, perdagangan, dan jasa serta memberikan
pelayanan pembangunan pemukiman penduduk yang handal dengan didukung
kemampuan sumber manusia yang bersaing, professional, dan beretika untuk
kesejahteraan masyarakat”.
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2.

Misi
Sedangkan untuk mewujudkan visi kecamatan Telanaipura, dilaksanakan

misi sebagai berikut :
a.

Memfasilitasi pembangunan infrastruktur kecamatan yang berwawasan

lingkungan.
b.

Menjadi ujung tombak dalam peningkatan perekonomian berbasis potensi

masyarakat menuju kesejahteraan sosial.
c.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak, berbudaya, dan berdaya saing.

d.

Memberikan pelayanan melalui SDM kecamatan yang professional dan

bersih.
D.

Sarana Prasarana

1.

Kependudukan
Jumlah penduduk Kecamatan Telanaipura sebanyak 50.015 jiwa terdiri

dari:40
a.

Kelurahan Telanaipura

: 5.493 Jiwa ( 2.857 laki-laki dan 2.635
perempuan)

b.

Kelurahan Simpang IV Sipin : 12.581 Jiwa ( 6.251 Laki-laki dan 6.330
perempuan)

c.

Kelurahan Buluran Kenali

: 6.511 jiwa ( 3.353 laki-laki dan 3.158
perempuan)

d.

Kelurahan Penyengat Rendah : 11.307 jiwa ( 5.893 laki-laki dan 5.414
perampuan)
40

dokumen kelurahan Simpang IV Sipin 2018
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e.

Kelurahan Pematang Sulur

: 12.728 jiwa ( 6.518 laki-laki dan 6.210
perempuan)

f.

Kelurahan Teluk Kenali

: 1.395 jiwa ( 731 laki-laki dan 664
perempuan)

2.

Agama
Penduduk kecamatan Telanaipura terdapat 5 agama terdiri dari Islam,

Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dengan jumlah penganut dimasing-masing
keluarahan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Jumlah Pemeluk Agama
Kelurahan
Urban
Village
(1)
1. Telanaipura

Islam Katholik Protestan
Moslem Catholic Protestan

Hindu

Budha
Budhist

KhongHuchu

(2)
4089

(3)
69

(4)
61

(5)
14

(6)
9

(7)
-

2. Simpang IV 10176
Sipin
7917
3. Buluran
Kenali
4. Teluk
5559
Kenali
1389
5. Penyengat
Rendah
6. Pematang
9770
Sulur
Jumlah
38900
Total

558

1019

24

98

-

316

607

34

27

-

72

61

-

19

-

-

-

-

-

-

56

181

-

23

-

1071

4929

72

176

-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk beragama islam
lebih besar dibandingkan dengan penganut agama lainnya, terutama penganut
agama budha yang paling minoritas. Jumlah terbesar muslim tentu saja terdapat

41

pada Kelurahan Simpang IV Sipin yang memang memiliki jumlah penduduk yang
lebih besar dibanding wilayah kelurahan lainnya. Menandakan bahwa masyarakat
Kelurahan Simpang IV Sipin merupakan masyarakat yang agamis dengan islam
sebagai agama mayoritas. Dengan penduduk yang beragama pula didapati banyak
rumah ibadah yang didirikan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat.
Dengan jumlah rumah ibadah yaitu :
a.

Masjid : 54 buah

b.

Langgar : 21 buah

c.

Gereja : 1 buah41

3.

Mata pencaharian
Sebagian besar penduduk Kecamatan Telanaipura bermata pencaharian

sebagai pekerja kantoran, guru, pegawai negeri ataupun tenaga honorer sisanya
adalah sebagai pedagang, wiraswasta, buruh, dan lain-lain.
4.

Bidang Kesehatan
Kecamatan Telanaipura memiliki fasilitas Kesehatan yang lengkap yaitu :

5.

a.

Rumah Sakit :

4 buah

b.

Puskesmas :

4 buah

c.

Puskesmas pembantu :

4 buah

Bidang pendidikan
Di Kecamatan Telanaipura fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta

sangat lengkap. Karena berada dipusat Kota Jambi, Kecamatan Telanaipura

41

ibid
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mempunyai akses pendidikan yang mudah. Dengan rincian jumalh sekolah
Kelurahan di Telanaipura terdiri dari :
a.

Kelurahan Telanaipura

:-

b.

c.

d.

Kelurahan Simpang IV Sipin : -

Kelurahan Buluran Kenali

Kelurahan Teluk Kenali

3 buah SD
2 buah SLTP
6 buah SD

-

5 buah SLTP

-

2 buah SMA/SMK

: - 3 buah SD
-

1 buah SLTP

-

2 buah SMA/SMK

:-

2 buah SD
1 buah SLTP

e.

Kelurahan Penyengat Rendah : - 1 buah SD

f.

Kelurahan Pematang Sulur

:-

6 buah SD

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Prostitusi di

Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Prostitusi merupakan kegiatan yang menyimpang dari norma yang berlaku
dimasyarakat. Kegiatan ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Prostitusi adalah tempat penyimpangan seksual yang ada dimasyarakat. Perilaku
seks bebas dari kegiatan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan
masyarakat. Karena itu perlu adanya tindakan pencegahan yang dilakukan
masyarakat agar tidak ada kegiatan ini dilingkungan mereka.
Prositusi merupakan kegiatan yang terselubung. Jarang terlihat secara
terang-terangan kecuali memang didaerah lokalisasi. Untuk daerah pemukiman
umum sulit untuk mendeteksi apakah ada kegiatan prostitusi atau tidak.
Masyarakat perkotaan yang tinggal di wilayah perumahan umumnya jarang
memperhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal. Sehingga peran dalam
pencegahan tindak pidana prositusi pun tidak terlalu aktif. Padahal peran serta
masyarakat dalam pencegahan suatu tindak pidana sangatlah penting untuk
mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada disekitar tempat tinggalnya. Belum lagi
banyak terdapat rumah sewa di daerah pemukiman yang kerap berganti-ganti
penghuni. Yang harus diawasi untuk keamanan tempat tinggal. Menurut
keterangan RT setempat bahwa :
Sebagian masyarakat kota jambi khususnya di Kelurahan Simpang IV
Sipin, tinggal diwilayah pemukiman yang berupa perumahan. Loronglorong dan jalan yang cenderung sepi jika bukan termasuk jalan pintas,
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serta masyarakat yang kebanyakan pekerja kantoran cenderung membuat
lingkungan ini sepi dan sering kali kosong. Kalaupun masyarakat ada
dirumahnya jarang adanya kumpul-kumpul diluar rumah seperti yang
biasanya ada di wilayah pedesaan. Masyarakat nya cenderung individual. 42
Dengan keadaan lingkungan yang sepi seperti itu, maka mudah untuk
terjadinya kegiatan negatif. Hal terpenting dalam peran masyarakat untuk
pencegahan tindak pidana prostitusi adalah masyarakat harus sadar akan peran
mereka dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Bagaimana mereka
harus berperan aktif dalam mencegah adanya tindak pidana prostitusi ataupun
tindak pidana lain yang bisa terjadi dilingkungan tempat tinggal mereka. Dan
bukan hanya masyarakat, perangkat yang ada dimasyarakat juga harus berperan
aktif.
Salah satunya adalah peran penting pengurus RT yang menjadi penggerak
masyarakat dalam menjalankan peran dalam pencegahan tindak pidana, peran
pengurus RT menjadi peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat,
untuk bergerak bersama dan mengarahkan dalam melakukan tindakan pencegahan
tindak pidana. Apabila masyarakat dapat turut serta terlibat mengawasi
lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Maka, akan lebih mudah mencegah tindak
pidana prostitusi terjadi di wilayah tersebut. Menurut keterangan RT setempat
pula bahwa:
Kami dari pengurus RT-lah yang sudah seharusnya melakukan tindakan,
mengarahkan masyarakat untuk sadar akan perannya dalam menjaga
lingkungan. Pengurus RT adalah perangkat masyarakat terkecil yang
bertanggung jawab atas suatu wilayah masyarakat. Pengurus RT lah yang
akan mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat untuk pencegahan
adanya tindak pidana. Dengan kerja sama dari RT dan masyarakat dapat
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membuat lingkungan yang aman, baik dan nyaman bagi semua
masyarakat.43
Selain kerjasama itu, masyarakat juga harus menambah pengetahuan
mereka mengenai prositusi ini. Masyarakat harus sadar apa saja faktor yang
menyebabkan adanya hal tersebut. Tentu faktor dari lingkungan dan keluarga
turut berperan dalam hal ini. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan maka
sulit untuk melakukan pencegahan, belum lagi adanya budaya seks bebas
dimasyarakat. Bekal pengetahuan yang cukup dapat membantu mencegah
terjadinya hal tersebut. Terutama untuk anak atau pun remaja, pendidikan, arahan,
serta tambahan pengetahuan agama, sangatlah penting dan dapat membantu
mereka menghindari perilaku yang mengarah ke perzinahan.
Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan individu, pendidikan
yang baik akan menciptakan manusia yang baik pula. Pendidikan melekat erat
pada kehidupan seseorang. Karena sejak lahir hal yang dilakukan seseorang
adalah belajar. Jadi sangat penting untuk memperhatikan pendidikan seseorang.
Terutama pendidikan tentang karakter, akhlak, dan agama yang akan membantu.
Keluarga adalah pendidik pertama bagi seorang individu.
Disini, selain peran perangkat RT, peran keluarga juga sangat penting
terhadap pendidikan anak,apalagi untuk anak usia remaja yang suka mencobacoba atau mencari tahu hal baru. Menurut keterangan salah seorang masyarakat
bahwa :
Prostitusi atau zina bisa dicegah. Salah satu upaya awalnya adalah peran
orang tua dalam mendidik, mengarahkan serta mengawasi anak dalam
masa tumbuh kembangnya. Dari peran orang tua ini akan memberikan
43
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dampak besar dalam pencegahan perzinahan, prsotitusi atau pun tindak
pidana lain. Dan membuat lingkungan masyarakat yang baik. Serta anakanak yang akan meneruskan masa depan,terdidik dengan baik. Jadi melalui
peran dari sebuah keluarga mampu mencegah hal buruk untuk jangka
Panjang44
Prostitusi sendiri dapat berawal dari pergaulan anak dan remaja yang
terjerumus kedalam perilaku seks bebas. Untuk itu peran keluarga sangatlah
penting untuk mencegah timbulnya perilaku tersebut. Karena, didalam keluarga
akan saling mengisi satu sama lain. Orang tua juga dapat mengontrol penggunaan
media sosial anak, untuk mencegah mereka melakukan perilaku yang
bertentangan dengan norma masyarakat tersebut.
Apabila anak telah mendapat pendidikan yang baik oleh orang tua. Maka,
anak memiliki bekal untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dengan didukung
pendidikan disekolah dan lingkungan. Anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku
buruk yang mengarah kepada tindak pidana prostitusi ataupun yang lainnya.
Sebaliknya, apabila para orang tua tidak berperan aktif dalam mendidik
dan mengarahkan anak-anak mereka maka akan mudah terjadinya perilaku yang
menyimpang. Karena kebanyakan perilaku yang menyimpang timbul salah
satunya adalah akibat masalah keluarga, kurangnya pendidikan, perhatian orang
tua dan yang lainnya, menyebabkan timbul hal negatif dari diri seseorang.
Sebagaimana diungkapakan oleh salah seorang warga bahwa :
Biasanyakan prostitusi atau zina itu kebanyakan timbul akibat faktor
ekonomi yang kurang, atau akibat kurangnya sebuah keluarga. Bisa karena
orang tua yang kurang peduli, orang tua yang kurang mendidik ataupun
masalah lain seperti perceraian dan lain-lain. Kalau seseorang terutama
anak dan remaja tidak diarahkan. Dikhawatirkan mereka akan melakukan
hal menyimpang sebagai akibat dari sesuatu yang kurang mereka dapat.
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Jadi keluarga memegang peran penting dalam menciptakan pribadi baik
seseorang. Selain didukung dengan lingkungan dan pendidikan.45

Apabila peran masyarakat dalam keluarga telah berhasil maka peran RT
akan baik juga. Karena masyaralat sudah berperan dalam keluarga maka peran RT
selanjutnya. Dalam perannya perangkat RT bisa turut melakukan edukasi ke
masyarakat. Dan mengadakan kegiatan yang bermaksud sebagai Tindakan
pencegahan terjadinya tindak pidana. Salah satunya jaga malam. Kegiatan ini
melibatkan perangkat RT, dan masyarakat baik dewasa ataupun remaja. Sebagai
bentuk kegiatan pencegahan Bersama. Keterangan salah seorang pemuda bahwa :
Jaga malam atau kadang disebut juga ronda malam, merupakan kegiatan
bagus yang harus dilakukan. Walau sudah jarang dilingkungan perkotaan
seperti wilayah ini untuk mengadakan kegiatan jaga malam karena
masyarakatnya yang mayoritas pekerja kantor, sulit untuk mengadakan
kegiatan ini. Padahal kegiatan ini sangan membantu dalam menjalankan
peran sebagai masyarakat untuk membantu mencegah adanya tindak
pidana. Belum lagi lingkungan tempat tinggal perumahan yang sering sepi.
Yang pagi hingga sore hari sering kali hanya ada anak-anak dan remaja,
atau beberapa ibu rumah tangga. Dan hanya ramai dimalam hari itu pun
didalam rumah masing-masing. Yang bisa melakukan kegiatan ini sering
kali hanya beberapa orang saja. Sehingga kegiatan ini kaluapun
dilaksanakan tidak dapat berjalan setiap hari.46
Apabila jaga malam tidak dapat dilakukan, maka kesadaran masyarakat
adalah bagian penting dalam perannya mencegah tindak pidana prostitusi.
Masyarakat harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Berkoordinasi dengan
perangkat RT dan tetangga rumah. Untuk mencegah adanya hal buruk terjadi.
Masyarakat juga harus melaporkan ke pihak RT apabila ada orang asing yang
memasuki wilayah tempat tinggalnya, sesuai peraturan yang ada bahwa tamu pun
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harus lapor 1x24 jam ke perangkat RT untuk mencegah hal-hal buruk terjadi.
Menurut salah seorang perangkat RT bahwa :
Seringkali orang yang datang, baik tinggal atau menginap tidak
melaporkan kehadirannya ke perangkat RT setempat. Bahkan tuan rumah
yang bersangkutan atau warga yang melihat juga tidak melaporkannya.
Cenderung tidak peduli. Sedangkan ketika terjadi hal buruk seperti zina
atau pun tindak pidana lain. Perangkat masyarakat setempat mengalami
kesulitan. Sebaliknya apa bilat amu ataupun tuan rumah dan masyarakat
mau mengikuti peraturan maka kita dalam mencegah hal buruk terjadi.47
Untuk itu kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan sangat penting
dalam membantu mencegah adanya tindak pidana prostitusi. Hal lain yang harus
diperhatikan dilingkungan masyarakat adalah adanya rumah sewa/kontak ataupun
kos-kosan yang penghuninya kerap berganti-ganti.
Wilayah Kelurahan Simpang IV Sipin yang memiliki wilayah yang banyak
perkantoran dan sekolah membuat adanya rumah-rumah sewa dan kos-kosan di
sekitar pemukiman warga setempat. Rumah sewa dan kos-kosan biasanya dapat di
sewa bulanan dan tahunan.
Namun, ada juga rumah-rumah kos yang didapat disewa perhari. Adanya
hal ini peran masyarakat yang memiliki rumah sewa dan kos-kosan juga penting,
untuk memantau adanya pendatang di wilayah tempat tinggal. Pelaporan ke
pengurus RT patut dilakukan. Pemilik rumah sewa dan kos juga harus meminta
beberapa fotokopi dokumen pribadi sebagai jaminan informasi penyewa apabila
di lain hari terjadi sesuatu. Menurut keterangan salah satu pemilik rumah kos :
Sebagai pemilik rumah kos, tentu harus mengawasi siapa saja yang
menyewa untuk tinggal di rumah kos. Meminta beberapa keterangan
pribadi dan dokumen berupa fotokopi KTP harus dilakukan untuk
memastikan identitas dan asal penyewa atau pendatang yang ada dirumah
47
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kos. Untuk rumah kos ini sendiri yang menyewa adalah anak-anak sekolah
atau kuliah yang masih diantar orang tuanya, sehingga sebagai pemilik kos
dapat berkordinasi dengan orang tuanya. 48
Sekali lagi, pentingnya perangkat RT atau pun masyarakat dalam peran
mereka dalam mengawasi lingkungannya untuk mencegah tindak pidana prostitusi
terjadi. Peran lain yang juga sangat penting adalah peran tokoh agama atau pun
kegiatan keagamaan dalam lingkungan masyarakat.
Hal tersebut sangatlah penting dalam pendidikan anak, remaja , bahkan
masyarakat itu sendiri. Sering kali, melalui kegiatan-kegiatan keagamaanlah
masyarakat perkotaan yang cenderung bersikap masing-masing. Dapat berkumpul
dan bertemu satu sama lain. Menurut keterangan salah satu warga bahwa :
Masyarakat yang kebanyakan jarang berkumpul, dan berbicara satu sama
lain. Melalui kegiatan agama mereka dapat bertemu dan saling sapa.
Kegiatan agama seperti ini dapat membantu komunikasi antar warga dan
dengan perangkat RT. Bahkan juga dapat membantu komunikasi dengan
RT lain. 49
Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan adalah pengajian yang ada
dimasjid. Kegiatan yasiinan RT, dan perayaan hari besar yang kegiatannya dapat
dilakukan di masjid atau dirumah warga secara bergiliran. Menurut keterangan
pengurus masjid bahwa :
Setiap RT biasanya telah memiliki masjid masing-masing. Dan setiap
masjid telah memiliki pengurus masing-masing yang terbentu melalui
rapat Bersama RT dan warga. Dari adanya pengurus masjid ini lah
kegiatan keagamaan dapat tergerak. Melalui pengajian sesudah magrib
untuk anak-anak hingga remaja yang dilakukan di masjid. Pengajian
mingguan untuk umum baik bapak-bapak, ibu-ibu dan yang lainnya. Yang
rutin dilakukan setiap hari minggu. Juga adanya yasiinan RT bagi bapak48
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bapak dan ibu-ibu yang rutin dilakukan membantu pendidikan agama dari
lingkungan tempat tinggal. Tak jarang kegiatan ini juga diselingi dengan
diskusi bersama warga apabila ada sesuatu yang harus dibicarakan
bersama.50
Agama merupakan bagian penting dalam menjaga kemashlahatan manusia
untuk itu kegiatan agama haruslah terus dilakukan dan dikembangkan untuk
kepentingan bersama. Agama dapat memperkuat aspek lain dalam peran
masyarakat dalam mencegah tindak pidana prostitusi.
Dengan adanya agama diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang
kuat akan pentingnya menjaga dalam hal pencegahan tindak pidana prostitusi
yang dibantu dengan pendidikan dalam keluarga dan peran perangkat RT.
Menurut salah satu warga bahwa :
Kegiatan keagamaan yang diadakan sangatlah membantu orang tua, selain
pendidikan agama yang didapat disekolah. Juga dengan adanya kegiatan
pengajian dan yasiinan sangat membantu terhadap orang tua yang
mungkin juga minim pengetahuan agama. Membantu memperkuat
karakter religius dalam masyarakat.51
Hal lain yang dapat dilakukan adalah perangkat RT membuat kegiatan
positif untuk anak dan remaja seperti turnamen, lomba, kegiatan remaja masjid
dan lainnya agar waktu yang dihabiskan dilingkungan memiliki dampak positif
untuk anak dan remaja yang tinggal di Kawasan Kelurahan Simpang IV Sipin.
Sebagaimana dijelaskan pengurus RT bahwa :
Remaja biasanya jarang terlihat dilingkungan karena mereka lebih memilih
dirumah atau pergi ke tempat-tempat lain untuk berkumpul seperti kafe,
dan restoran. Sehingga dengan remaja sekitar tempat tinggal ada yang
tidak kenal sama sekali. Apabila ada kegiatan yang dilakukan untuk
50
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mereka ikuti di tempat tinggalnya. Maka, akan menjadi wadah sosialisasi
yang baik bagi remaja dan anak-anak tersebut. Seperti bermain bola
bersama, bathminton, atau volly dan lainnya. Sehingga lingkungan akan
jadi aktif dan masyarakat menjadi lebih dekat52
Betapa pentingkan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak
pidana prostitusi karena sejatinya tindak pidana terjadi dari seorang individu.
Apabila lingkungan keluarga dan masyarakatnya baik maka tercipta lingkungan
yang baik dengan minim atau tanpa tindak pidana. Yang nyaman untuk tempat
tinggal masyarakat.
B.

Kendala yang Dihadapi Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana

Prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi
Dalam melakukan perannya dalam mencegah tindak pidana prostitusi oleh
masyarakat pasti ada kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah masih adanya
masyarakat yang belum menyadari pentingnya peran sertanya dalam menjaga
lingkungan. Banyaknya masyarakat yang tertutup dan enggan bersosialisasi.
Menurut pengurus RT bahwa :
Masih ada masyarakat yang belum menyadari perannya atau enggan turut
serta menjalankan perannya. Ada masyarakat yang cenderung tertutup.
Dan enggan bergaul dengan tetangganya. Masyarakat seperti ini yang sulit
untuk diajak berperan bersama. Bahkan sulit untuk diawasi.53
Masyarakat yang tertutup seperti itu sulit untuk diawasi. Selain tertutup
sehari-harinya biasanya masyarakat yang seperti itu juga tertutup atas
kegiatannya, ataupun jika ada tamu atau pendatang yang berada dirumahnya.
Sehingga menghambat peran pencegahan yang dilakukan. Kendala lain adalah
52
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rumah-rumah kosong yang ditinggal penghuninya bekerja ataupun rumah yang
memang sudah lama tidak ditempati. Menurut salah satu warga bahwa :
Di lingkungan RT disini terdapat banyak rumah yang memang kosong
ditinggal pemiliknya. Ada yang masih diurus namun ada juga yang sudah
lama ditinggal dan tidak diurus lagi. Tempat-tempat seperti itu jika tidak di
awasi dengan baik dapat menjadi tempat melakukan tindak pidana. Orang
yang ingin melakukan zina juga berpotensi menggunakan tempat seperti
itu. Belum lagi lingkungan yang cenderung sepi dan minim pengawasan.
Menambah peluang terjadinya tindak pidana dirumah-rumah kosong
tersebut. Hal lain yang juga penting adalah rumah yang ditinggal orang
tuanya berkerja dan hanya ada anak atau remaja disiang hari juga harus
diawasi. Karena kadang didapati mereka membawa teman lawan jenis ke
rumahnya, dan berduaan dalam waktu lama. Ini seringkali terjadi namun
jarang diawasi. Selain tidak adanya orang tua. Masyarakat yang
kebanyakan bekerja disiang hari hingga minim pengawasan. Juga
keengganan masyarakat untuk peduli atau memilih tidak ikut campur
dalam urusan tetangga. Sehingga kalaupun ada warga yang melihat hal ini,
mereka tidak melakukan apapun atau memberi nasihat apapun.54
Hal seperti itu sangatlah tidak baik dan dapat berpotensi terjadi adanya
zina dalam lingkungan masyarakat. Kendala lain yang ada adalah keberadaan
rumah-rumah sewa atau kontrak dan rumah kos yang penghuninya kerap berganti.
Belum lagi keberadaan rumah kos yang dapat disewa harian dan keadaan rumah
kos yang sangat tertutup. Juga menimbulkan potensi zina atau prositusi
dilingkungan masyarakat. Menurut keterangan salah satu warga bahwa :
Ada beberapa rumah kos yang tertutup. Rumah kos tersebut dikelilingi
pagar tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk melihat penghuninya.
Belum lagi rumah kos dapat disewa secara harian sehingga penghuninya
gampang berganti dan tanpa melakukan laporan kepada RT setempat.
Belum lagi penghuninya yang jarang terlihat. Dan hanya keluar masuk
ketika tidak ada orang. Sayangnya tidak ada masyarakat yang curiga dan
mengawasi hal ini. Juga kendala lain adalah adanya pemilik kos dan rumah
kontrak yang tidak tinggal di daerah rumah kos dan kontrak miliknya.
Sehingga ada beberapa rumah kontrak dan kos yang tidak diketahui siapa
dan dimana pemiliknya berada. 55
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Kendala lain adalah keamanan yang minim dari warga. Seperti kegiatan
jaga malam jaga malam atau adanya pos ronda sulit dilakukan untuk masyarakat
perkotaan. Belum lagi wilayah Kelurahan Simpang IV Sipin yang banyak
dijadikan tempat tinggal bagi pendatang baik untuk sekolah,kuliah ataupun
bekerja. Karena aksesnya yang dekat dengan kantor, sekolah, dan jalan lintas serta
kantor travel. Menurut keterangan pengurus RT bahwa :
Kegiatan jaga malam sudah sering diusahakan untuk dilakukan. Dan
pembahasan untuk meningkatkan keamanan lingkungan juga sudah sering
dibahas dalam rapat bersama warga. Namun, sulit dilakukan karena
kondisi warga yang banyak bekerja dikantor. Yang jam kerjanya dari pagi
hingga sore hari. Sehinggal sulit untuk turut serta dalam jaga malam.
Mudahnya jaga malam hanya bisa dilakukan di akhir minggu. Belum lagi
remaja yang ada dilingkungan tempat tinggal enggan turut serta dan lebih
memilih berkegiatan lain selayaknya remaja masa kini. Karena minimnya
orang ini membuat kegiatan jaga malam sulit dilakukan. 56
Kendala lainya minimnya keinginan masyarakat untuk turut serta dalam
kegiatan keagamaan yang diadakan dilingkungan setempat. Menurut pengurus
masjid bahwa :
Kegiatan keagamaan yang dilakukan diwilayah ini memang sudah baik,
setiap masjid memiliki kegiatan keagamaan masing-masing untuk
warganya. Baik kegiatan untuk anak-anak, remaja, dewasa hingga usia
lanjut. Kegiatan juga dilakukan di waktu-waktu yang tidak mengganggu
kegiatan sehari-hari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengikutinya
tanpa mengganggu aktifitasnya. Sayangnya masih banyak warga yang
enggan bergabung atau mengikuti kegiatan seperti ini. Ada beberapa
warga yang cenderung tertutup dan tidak ingin banyak berinteraksi dengan
orang lain. Sehingga walaupun kegiatan keagamaan ini sudah banyak tetap
ada warga yang tidak berpartisipasi. Warga seperti ini biasanya sehari-hari
memang jarang berkomunikasi dengan warga lain. Sehingga juga minim
informasi tentangnya. Padahal kegiatan keagamaan seperti ini dapat
mempererat silaturahmi antar warga yang tinggal saling berdekatan. Agar
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apabila terjadi sesuatu dapat saling tolong menolong antar warga. Tipe
warga yang seperti ini yang juga menjadi kendala.57

Kendala-kendala seperti itulah yang dihadapi dilingkungan masyarakat
dalam menjalankan peran serta mereka dalam mencegah tindak pidana prositusi.
Kendala seperti ini sering terjadi dilingkungan tempat tinggal apalagi untuk
wilayah perkotaan.
C.

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi kendala

pencegahan tindak pidana prostitusi di Kelurahan Simpang IV Sipin,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah tindak pidana
prostitusi atau pun mengatasi kendala yang ada salah satunya adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut pengurus RT bahwa :
Hal yang penting untuk berperan secara maksimal adalah dengan
meningkatkan kesadaran masing-masing warga bahwa betapa pentingnya
peran serta mereka dalam mencegah tindak pidana prostitusi dan tindak
pidana lain yang mungkin dapat terjadi di wilayah tempat tinggal mereka.
Bila kesadaran pribadi masing-masing telah ada maka akan mudah untuk
melakukan kegiatan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana prostitusi.
Apabila kesadaran ini telah ada, maka akan mudah mengatasi kendala lain
yang berkenaan dengan lingkungan. Seperti pelaporan adanya tamu atau
pendatang baru dan kegiatan yang diadakan akan berjalan lancer dan menciptakan
keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat tinggal. Hal lain yang harus di
upayakan adalah meningkatkan kesadaran sebagai orang tua untuk mendidik
anaknya agar tidak melakukan hal-hal negatif. Menurut pengurus pengajian ibuibu bahwa :
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Orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang dan
pendewasaan anak. Dari orang tualah anak belajar dan mencontoh.
Apabila pendidikan dikeluarganya baik, maka akan menciptakan
lingkungan dan pergaulan yang baik untuk masa sekarang dan yang akan
datang selanjutnya.58
Selanjutnya jika kesadaran pribadi masyarakat dan kesadaran orang tua
serta keluarga telah terpenuhi maka tinggal menjalankan kegiatan yang ditujukan
untuk mencegah tindak pidana prostitusi, salah satu nya jaga malam. Namun
karena orang yang berpatisipasi dalam jaga malam ini sedikit maka dari diskusi
warga dan perangkat RT di berikan solusi lain. Sebagaimana dijelaskan oleh
perangkat RT bahwa :59
Karena minimnya orang untuk kegiatan jaga malam. Belum lagi dengan
pekerjaan masyarakat yang kebanyakan adalah pekerja kantoran. Maka
dari masyarakat membuat keputusan untuk menggunakan CCTV di setiap
sudut jalan untuk membantu mengawasi dan memantau apabila ada
kegiatan yang mencurigakan. Dengan ini meminimalisir tenaga yang
dibutuhkan untuk menjaga keamanan wilayah.
Dengan pemasangan kamera pengaman atau CCTV tersebut dapat menjadi
alternatif pencegahan yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya
prostitusi dan tindak pidana lain dilingkungannya. Pemakaian CCTV seperti ini
juga sudah cukup banyak dilakukan untuk di wilayah pemukiman penduduk di
perkotaan ini. Nantinya, data dari CCTV ini juga diakses pihak yang berwenang
untuk lebih meningkatkan keamanan. Sebagaimana di jelaskan oleh perangkat RT
bahwa :
Penggunaan CCTV yang dipasang di setiap sudut jalan dilingkungan ini
datanya hanya akan bisa diakses oleh pengurus RT, pewakilan warga dan
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aparat kepolisian setempat. Sehingga bisa dengan cepat diurus apabila
terjadi tindak pidana.60
Hal seperti ini dapat dicontoh untuk diterapkan diwilayah lain sebagai
upaya pencegahan tindak pidana. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi
kendala yang ada adalah mengajak masyarakat untuk aktif dan turut serta dalam
segala kegiatan RT, baik kegiatan umum maupun keagamaan. Seperti pengajian
anak-anak selepas magrib yang kadang diberi kegiatan lomba untuk menarik
minat anak-anak agar rajin kemasjid. Dan kegiatan keagamaan lain dalam rangka
perayaan hari besar untuk menarik seluruh masyarakat agar akrab dengan masjid.
Termasuk pula kegiatan yasiinan ibu-ibu yang dibarengi dengan kegiatan
koperasi. Sebagaimana dijelaskan oleh pengurus yasiinan ibu-ibu bahwa :
Hal-hal keagamaan harus ditanamkan dan menyatu dengan kegiatan
masyarakat sehari-hari. Karena agama adalah pondasi yang kuat sebagai
pencegahan masyarakat melakukan hal buruk yang dapat merugikan
dirinya sendiri atau lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu masyarakat
harus biasa ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Selain untuk menambah
wawasan, menjaga silaturahmi dan dapat menjadi wadah diskusi warga.61
Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menanamkan
dimensi moral dalam pribadinya. Karena dengan moral yang terpuji, seseorang
tentunya akan mendapat kedudukan yang istimewa dihadapan Allah SWT.
Apabila ajaran agama telah masuk menjadi bagian dari mental dan kehidupannya,
maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalani segala larangan tuhan
dan menjalankan perintah-Nya. Dengan ikhlas, bukan paksaan dari luar, karena
batinnya merasa lega dalam mematuhi segala perintah yang nantinya akan dapat
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dilihat ada nilai-nilai agama islam yang tercermin dalam tingkah laku, perkataan,
sikap, dan hidupnya dalam sehari-hari.
Upaya lain seperti pengawasan dan penegasan pemilik rumah-rumah sewa
dan kos juga dilakukan untuk mencegah orang asing tinggal diwilayah ini tanpa
keterangan atau laporan ke RT setempat. Sebagaimana keterangan dari pengurus
RT bahwa :
Beberapa rumah sewa atau kos yang tidak ada pengawasan langsung dari
pemiliknya dan kondisi rumah yang tertutup rapat. Para pemiliknya diberi
arahan agar dapat lebih mengawasi siapa yang tinggal, dan membuat
peraturan sendiri seperti perlakuan jam malam bagi kos-kosan yang isinya
kebanyakan anak muda. Selain itu pemilik kos juga perlu memberitahu
para penyewanya untuk menaati nilai-nilai moral yang ada dimasyarakat
selama tinggal di tempat sewa yang ada diwilayah Kelurahan Simpang IV
Sipin ini.
Dengan adanya penegasan dan pengawasan dari pemilik rumah sewa dan
kos, serta pengawasan dari masyarakat. Dapat menghindari terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan berlaku di Kawasan Kelurahan Simpang IV Sipin.
Seperti itulah upaya yang dilakukan masyarakat Kelurahan Simpang IV
Sipin. Dalam mengatasi kendala dan menjalankan perannya dalam mencegah
tindak pidana prostitusi.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan

1.

Peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana prostitusi di Kelurahan

Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, adalah dengan
menimbulkan rasa kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah tindak
pidana yang dilakukan oleh pihak perangkat RT dapat berupa kegiatan edukasi
atau diskusi dengan warha. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya menaati aturan yang berlaku di wilayahnya terutama mengenai
kehadiran orang asing. Menajalankan aturan yang telah ada di lingkungan untuk
mencegah tindak pidana terjadi. Masyarakat juga melakukan kegiatan
pengamanan lingkungan bersama-sama. Serta meningkatkan kesadaran orang tua
dan keluarga untuk mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Menjalankan peran
pencegahan melalui kelompok masyarakat terkecil yaitu keluarga. Sehingga anak
dan remaja mendapat edukasi yang tepat untuk menghindari perbuatan negatif
yang dapat dilakukan. Dan dengan agama sebagai landasan hidup yang kuat,
masyarakat diadakannya kegaiatan keagamaan dimasjid atau

dirumah warga

berupa pengajian rutin dan yasiinan. Untuk lebih memperkuat landasan
keagamaan masyarakat dan kegiatan yang baik untuk menjaga kerukunan tempat
tinggal. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga baik anak-anak sampai dewasa.
2.

Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Simpang IV Sipin

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya menaati aturan dan pentingnya peran serta mereka dalam menjaga
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ketertiban dan keamanan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat perkotaan yang
cenderung bersifat individual serta keengganan masyarakat untuk lebih bergaul
dengan sesama warga disekitar tempat tinggalnya dan enggan untuk mengikuti
kegiatan RT juga menjadi kendala. Dari keengganan ini pula membuat warga
kurang peduli terhadap orang asing yang masuk diwilayahnya. Belum lagi
kendala yang terjadi dikeluarga. Beberapa keluarga yang orang tuanya sibuk, dan
kurang waktu untuk mengawasi dan anak-anaknya juga menjadi penghambat
dalam pencegahan tindak pidana prostitusi. Kendala lain pula terdapat pada
pengelolaan rumah-rumah sewa dan kos-kosan yang seringkali penghuni atau
pemilik rumah kos dan sewa tersebut tidak melaporkan data pendatang kepada
pihak RT setempat. Kendala lainnya adalah minimnya pengamanan yang dapat
dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah tempat tinggal.
3.

Upaya masyarakat menjalankan peran dan mengatasi kendala yang ada

dilakukan dengan mengajak warga meningkatkan kesadaranya tentang peran
mereka dalam menjaga keamanan wilayahnya. Pentingnya turut serta masyarakat
dalam segala kegiatan di wilayahnya serta pemasangan CCTV di sudut jalan
untuk membantu mengamankan wilayah tempat tinggal juga menegaskan pemilik
rumah kos dan sewa untuk lebih hati-hati menerima orang lain untuk menyewa
tempatnya.
B.

Saran
Masyarakat berharap peran yang telah mereka lakukan dapat dibantu oleh

pihak pemerintah dan aparat berwenang agar lebih baik lagi. Membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberi penyuluhan dan pelatihan
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kepada warga. Serta membantu pengawasan agar tidak terjadi tindak pidana
prostitusi.
Sangat diharapkan juga orang tua dan keluarga dapat berperan aktif dalam
mengawasi dan mendidik anak-anak mereka. Agar anak-anak maupun remaja
bahkan orang dewasa tidak melakukan hal-hal buruk yang merugikan diri sendiri
dan lingkungan.
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