PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEK KOMERSIAL
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA

SAMARINDA

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Samarinda menjadi Teduh, Rapi, Aman
dan Nyaman (TEPIAN) dan guna melaksanakan salah satu ketentuan yang diatur
pada pasal 43 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu kiranya dilakukan Penanggulangan dan Penertiban
Pekerja Sek Komersial yang beroperasi dalam wilayah Kota Samarinda ;
b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud diktum a tersebut diatas dan untuk
landasan hukumnya perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Nomor 226 Tahun 1926 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Nomor 9 Tahun 1953 ; TLN Nomor 352)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (LN tahun 1981 Nomor 76 ; TLN Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN
Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor : 54 ; TLN
Nomor 3952) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENERTIBAN
DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
WILAYAH KOTA SAMARINDA
BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Pekerja Sek Komersial (PSK) dan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuna
Susila adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau lebih yang
melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan
yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya
sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma
sosial, agama, dan kesusilaan (termasuk di dalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari,
dan Waria Tuna Susila).
6. Tempat Tuna Susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau
menampung perbuatan praktek pelacuran, baik yang bersifat tetap maupun bersifat
sementara diluar lokalisasi.
7. Lokalisasi Pekerja Sek Komersial adalah lokasi atau tempat yang dimanfaatkan untuk
Para Pekerja Sek Komersial dalam melaksanakan aktifitasnya.

PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN
Pasal 2
(1) Bahwa keberadaan Pekerja Sek Komersial yang melakukan aktifitasnya tersebar di
wilayah Kota Samarinda dapat meresahkan warga masyarakat, mengganggu
ketertiban umum serta dapat merusak citra Kota TEPIAN selaku Ibukota Propinsi
Kalimantan Timur.
(2) Penanggulangan Pekerja Sek Komersial dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara melaksanakan Operasi Penertiban atau Razia.

Pasal 3
(1) Operasi Penertiban atau Razia Pekerja Sek Komersial dapat dilakukan pada
tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk
dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan
yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap
tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai
dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan perbuatan hubungan intim atau
perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini.
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(2) Bentuk dan tata cara pelaksanaan penanggulangan dan operasi penertiban akan
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 5
(1) Di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunanbangunan dalam bentuk apapun termasuk Rumah Penginapan, Hotel-Hotel,
Losmen, dan lain bentuknya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran
dan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunanbangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk menampung Para
Pekerja Sek Komersial (PSK) yang sifatnya sebagai Wanita Panggilan.
(3) Mucikari atau Pemilik Bangunan dan atau Pemilik Usaha baik perorangan atau
beberapa orang, atau yang dipercayakan untuk mengelola, dan atau Badan Hukum
yang menampung Para Pekerja Sek Komersial (PSK) dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini dapat diancam pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini.
Pasal 6
(1) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan atau isyarat-isyarat
dan atau perbuatan lainnya dengan maksud mengajak untuk melakukan perbuatan
pelacuran atau perzinahan baik di jalan umum atau tempat-tempat dan atau
bangunan dalam bentuk apapun yang diketahui dapat mendatangkan atau
dikunjungi oleh orang lain, baik perorangan atau beberapa orang yang diketahui
perbuatan tersebut tidak diikat dengan pernikahan yang sah menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa
orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / perzinahan.
(3) Tempat Lokalisasi Sementara dapat ditentukan oleh Kepala Daerah yang sifatnya
menampung Para Pekerja Sek Komersial agar tidak berkeliaran dalam kota yang
dapat meresahkan warga masyarakat dan ketertiban umum.
(4)

Dilarang bagi Pekerja Sek Komersial untuk melakukan aktifitas pelacuran /
perzinahan diluar Lokalisasi.
Pasal 7

(1) Tempat Lokalisasi Sementara dimaksud pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
bilamana terkena kegiatan pembangunan oleh Pemerintah atau melanggar
ketertiban umum wajib untuk ditutup oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dengan ditutupnya Lokalisasi Sementara dimaksud ayat (1) pasal ini Pengelola atau
Pemilik Wisma tidak diijinkan lagi untuk melakukan kegiatan prostitusi di lokasi
tersebut.

BAB IV
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PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN
Pasal 8
(1) Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menutup dan atau membongkar
tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan
tempat pelacuran atau perzinahan.
(2) Penutupan tempat-tempat pelacuran dimaksud ayat (1) pasal ini disertai dengan
pemasangan papan pengumuman untuk diketahui umum.

Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat pelacuran / perzinahan dan atau
menampung Pekerja Sek Komersial yang diketahui tempat tersebut sudah ditutup
oleh Pemerintah Daerah.
(2) Siapapun dilarang untuk membuka kembali tempat pelacuran / perzinahan dan
atau untuk menampung Pekerja Sek Komersial yang sudah ditutup oleh
Pemerintah Daerah.
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10
(1) Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Selain sanksi dimaksud ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi administratif
sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah dan
merupakan Penerimaan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 11
(1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Samarinda yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini ;
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c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini ;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;
j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini secara hirarkhi perundang-undangan,
maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak
berlaku lagi.
(2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Agustus 2002
WALIKOTA SAMARINDA
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Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan / disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan SK Nomor 15
tanggal 5 Agustus 2002
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18
tanggal 8 Agustus 2002 Seri D Nomor 11

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Ir. H. MOCHDAR HASAN, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 550 006 963

