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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab  ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

dibuat oleh peneliti untuk Pemerintah Daerah Kota Padang, DPRD Kota Padang, 

aparat penegak hukum Kota Padang, Masyarakat dan PSK di Kota Padang, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas serta Bagi Peneliti 

Lain. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peranan Anggota Legislatif dalam menanggulangi Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kota Padang belum sepenuhnya berjalan. Peranan 

Anggota Legislatif Kota Padang sebatas penganggaran dan pengaawasan 

kegiatan, sedangkan penyusunan PERDA regulasi pengaturan khusus 

PSK belum terlaksana. 

2. Hambatan dalam penanggulangan PSK di Kota Padang adalah kurangnya 

kepedulian masyarakat dan adanya oknum aparat yang menjadi pelindung 

serta aktivitas PSK yang dilakukan secara terselubung. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang 

Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Padang dapat bekerjasama 

dengan pihak DPRD Kota padang untuk menetapkan regulasi yang jelas 
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tentang PSK. meningkatkan pengawasannya, mengadakan kegiatan yang 

dapat meningkatkan iman dan taqwa masyarakat khususnya anak muda, 

merehabilitasi, meningkatkan keterampilan dan memberikan lapangan 

kerja pada PSK agar menjadi orang yang lebih baik dan beralih profesi 

pada profesi yang halal dan baik di mata masyarakat dan pencipta Nya. 

2. Bagi DPRD Kota Padang 

Diharapkan Anggota Legislatif Kota Padang untuk dapat menyusun 

PERDA untuk penanggulangan PSK, bila nanti prolegda tentang PSK 

telah dibuat, peneliti berharap prolegda tersebut dapat diprioritaskan 

sehingga dengan adanya regulasi yang jelas tentang penanggulangan PSK 

dapat menekan angka PSK dan menimbulkan efek jera bagi PSK untuk 

tidak meneruskan aktivitas pekerjaan seksualnya di Kota Padang. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum di Kota Padang 

Diharapkan Pimpinan aparat penegak hukum yang ada di Kota 

Padang dapat memberikan sanksi yang tegas bagi oknum anggotanya 

yang kedapatan menyalahgunakan wewenang yang sudah menjadi 

tugasnya, khususnya wewenang penanggulangan PSK di Kota Padang. 

4. Bagi Masyarakat Kota Padang 

Diharapkan masyarakat Kota Padang dapat berpartisipasi dan 

meningkatkan peran serta nya dalam penanggulangan PSK yang ada di 

sekitarnya dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang, 

DPRD Kota Padang dan penegak hukum yang berwenang. 
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5. Bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota  

Diharapkan bagi PSK di Kota Padang dapat meninggalkan 

pekerjaan sebagai PSK dan beralih pada pekerjaan yang halal serta 

meningkatkan keterampilan sehingga menjadi orang yang lebih berguna 

di masyarakat. 

6. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evidance 

based yang dapat mendukung dan memperkaya pustaka serta penambahan 

ilmu bagi mahasiswa khususnya tentang penanggulangan PSK di Kota 

Padang. 

7. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pedoman dan rujukan untuk melakukan penelitian tentang PSK dengan 

fokus dan topik yang berbeda, sehingga dapat membantu menurunkan 

angka PSK yang ada di Kota Padang  

 

 

 

 

 


