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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak Pidana dari waktu ke waktu semakin beragam jenis dan modus 

operandinya. Perkembangan teknologi seringkali disalahgunakan untuk mendukung 

kegiatan tersebut. Salah satu tindak pidana terkait dengan penjelasan di atas adalah 

prostitusi. Sejarah panjang prostitusi atau jasa penjualan seks dalam masyarakat 

dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan dalam 

perkawinan yang suci, tetapi dengan adanya praktik prostitusi ditengah-tengah 

masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang ada di masyarakat, apabila 

praktik prostitusi dibiarkan, maka akan berkembang dari masa ke masa selanjutnya.
1
 

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan 

pengguna jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas. Prostitusi atau 

pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai 

bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan.
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Prostitusi umum dituturkan bagaikan perbuatan seseorang perempuan yang 

menyerahkan diri maupun menjual atau melayani jasa intim kepada seseorang laki-

laki untuk hasrat memperoleh bayaran ataupun imbalan dari orang yang mengenakan 

jasa intim tersebut. Praktiknya tidak hanya perempuan saja yang menjual atau 

melayani jasa intim, namun banyak pula lelaki yang melakukan hal serupa. Menurut 

Soerjono Soekanto mengartikan pelacuran sebagai pekerjaan yang terdiri dari 

penyerahan diri pada tindakan seksual dengan bayaran atau imbalan.
3
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dalam prostitusi umumnya adalah Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari atau 

germo (pimp), dan pelanggan atau pengguna jasa (clients).
4
 

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Sosial, dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir pemerintah telah merehabilitasi 5.000 eks Wanita Tuna Susila (WTS) dari 

berbagai lokalisasi seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, Dirjen Rehabilitasi Sosial 

Tuna Sosial menargetkan akan menangani 1.000 WTS. Fakta-fakta itu menunjukkan 

bahwa prostitusi di Indonesia sudah sampai pada tingkat darurat.
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Murdiyanto mengatakan dalam jurnalnya tahun 2019, jumlah PSK dan tempat 

prostitusi (lokalisasi) di Indonesia sebelum ada kebijakan penutupan oleh 

Kementerian Sosial cenderung meningkat. Jumlah PSK di Indonesia sekitar  64.435 

juta yang menyebar di 168 lokalisasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Rehabilitasi Sosial, jumlah lokalisasi sebanyak 143 dengan penghuni (PSK) sekitar 

19.726 orang yang menyebar ke seluruh Indonesia. Kondisi lokalisasi yang belum 

ditutup sebanyak 18, penutupan dilakukan oleh pemerintah daerah 54, sedangkan 

penutupan dengan support penuh Kementerian Sosial sebanyak 62 lokalisasi.
6
 

Tidak ada jaminan ditutupnya tempat lokalisasi maupun dilegalkan, maka 

aktivitas prostitusi akan lenyap. Namun dengan upaya menutup lokalisasi dan 

memberikan pembinaan eks PSK agar mereka keluar dari lubang hitam tersebut tetap 

dilakukan. Penyelesaian masalah lokalisasi kembali sangat tergantung dari kekuatan 

daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah (untuk selanjutnya ditulis Perda). 

Sayangnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur sanksi bagi PSK, mucikari 

atau germo, dan lelaki hidung belang sebagai penggunanya. 
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Pengaturan terkait prostitusi di indonesia terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana di Pasal 296 dan 506 itupun hanya menjerat mucikarinya 

saja. Pasal 296 KUHP  berbunyi ”Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan 

atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 

menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaannya sebagai pencarian atau kebiasaan,  

diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda  paling  

banyak  seribu  rupiah”. Pasal  506  KUHP berbunyi ” Barangsiapa  menarik  

keuntungan  dari  perbuatan  cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, 

diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Tidak ada ketentuan 

hukum yang dapat digunakan untuk menjerat PSK, pengguna atau pemakai dari jasa 

prostitusi di dalam Undang-Undang tersebut.  

Peraturan perundang undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang juga dapat berpotensi menjerat tentang masalah terkait  prostitusi yakni dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (7) dan (8). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15, Pasal 76 I, Pasal 88. 

Ketentuan tersebut masih belum memberikan efek jera dan  masih memberikan celah 

terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pelanggan (Clients) pelacuran itu 

sendiri. Ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan 

pengguna jasa prostitusi. 

Ketentuan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku prostitusi 

khususnya bagi PSK, mucikari dan/atau pengguna PSK malah telah tertuang dalam 

berbagai Peraturran Daerah di Indonesia. Beberapa contoh akan diuraikan di bawah 

ini, misal Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah 

mengatur mengenai larangan prostitusi dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 

Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) berbunyi: 
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Setiap orang dilarang : 

1. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi 

penjaja seks komersial; 

2. menjadi penjaja seks komersial; 

3. memakai jasa penjaja seks komersial. 

Sanksi atau ancaman ketika melanggar Pasal 42 ayat (2) yakni terdapat    dalam Pasal 

61 ayat (2) yaitu kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda 

paling sedikit Rp. 500.000 ,- dan paling banyak Rp. 30.000.000 ,-.  

Kabupaten Kudus juga memiliki Perda Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 36  yang berbunyi: 

Setiap orang dilarang :  

1. menjadi pekerja seks komersial; 

2. melakukan perbuatan mesum atau asusial; 

3. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi   

pekerja seks komersial; atau 

4. memakai jasa pekerja seks komersial 

Sanksi dan ancaman ketika melanggar Pasal 36 yaitu terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) 

dan Pasal 69 ayat (1) yaitu sanksi administratif sebesar Rp. 500.000,- dan pidana 

kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. 

Kabupaten Demak memiliki Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 19 ayat 1 berbunyi : 

Setiap orang dilarang:  

1. melakukan kegiatan pelacuran;  

2. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur;  
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Sanksi dan ancaman ketika melanggar Pasal  19 ayat (1) huruf  f  yakni terdapat 

dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu Pidana kurungan  paling lama 7 hari atau 3 bulan dan 

atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. Dan jika melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf 

g ancaman sanksinya terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) pidana kurungan paling lama 3 

bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- .  

Dewasa ini prostitusi telah berkembang tidak lagi seperti dulu yang para 

pekerja seks komersialnya menjajakan diri di pinggir jalan. Saat ini tersedia pula  

prostitusi online yang para pekerja seks komersial menjajakan dirinya melalui media 

sosial. Penegakan hukum prostitusipun berbeda, mucikari yang terkait dengan kasus 

prostitusi online dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pasal 27 ayat (1) jika itu hanya murni prostitusi online, dan mucikari yang terkait 

dengan prostitusi konvensional atau biasa dijerat dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal  296 dan 506. Belum ada peraturan hukum nasional untuk 

menjerat para pengguna dan pekerja seks komersial. 

Perkembangan teknologi, kenaikan jumlah pengguna internet / media sosial dan 

harga piranti komputer / komunikasi yang semakin terjangkau ikut menunjang 

perkembangan fenomena pelacuran online di Indonesia.
7
 Maraknya praktik pelacuran 

online perlu mendapat perhatian serius, mengingat dalam praktik ini belum dapat 

menjerat pekerja seks komerisial serta pelanggan atau pengguna jasa (klien), sebab 

sejauh ini hukuman hanya dijatuhkan pada mucikari.  

Pada tahun 2015 terungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis, dan 

untuk mucikarinya yakni RA dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan 

pekerja seks dan penggunanya dibebaskan. Begitu pula dengan kasus prostitusi artis 

online di Surabaya yang menghebohkan, karena melibatkan artis VA dan AS. Polisi 

langsung menetapkan 2 (dua) mucikari sebagai tersangka yaitu ES dan TN sebagai 
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tersangka, sedangkan VA dan AS tidak ditangkap, hanya ditetapkan menjadi saksi 

dan wajib lapor.
8
 

Tahun 2019, Polda Jawa Timur memanggil 45 artis dan 100 model untuk 

dimintai keterangan dan menjadi saksi atas kasus prostitusi online. Mereka adalah 

jaringan yang terungkap setelah penggerebekan artis VA dan AS. Masing-masing 

dikoordinasi oleh mucikari yang saat ini telah ditetapkan tersangka, yakni ES dan 

TN.
9
 Kembali lagi para pekerja seks komersial dan pengguna jasa lolos dari jerat 

pidana dan hanya menjalani wajib lapor.    

Politik atau kebijakan hukum pidana diperlukan guna mencegah dan 

menanggulangi masalah pelacuran yang terus marak dan meresahkan publik. 

Dibutuhkan kebijakan hukum untuk  menjerat ataupun menangani tindak pidana 

prostitusi agar dapat menjangkau dan memberikan efek jera pada pekerja seks 

komersial (PSK) dan pelanggan atau pengguna jasa (Klien). Setiap daerah memang 

mempunyai Perda terkait dengan prostitusi untuk mengatasinya ,akan tetapi 

pengaturan dalam hukum nasional atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir masalah ini. Berdasarkan uraian tersebut 

di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM 

PIDANA DALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI 

INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang tersebut di atas adalah : 

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di 

Indonesia ? 

2. Apakah ada peluang bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi untuk dijatuhi 

sanksi pidana ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi 

di Indonesia  

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peluang bagi PSK dan pengguna jasa 

prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini ada 2 (dua), secara teoritis dan praktis, 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diinginkan mampu memberikan tambahan pemikiran 

terhadap pengembangan ilmu dibidang ilmu hukum pada umumnya dan 

spesialnya dalam bidang hukum pidana mengenai  kebijakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia dan ada atau tidak peluang bagi 

PSK dan pengguna jasa prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana.  

2. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diinginkan mampu memberikan tambahan pandangan 

kepada masyarakat dalam bidang hukum pidana spesialnya tentang kebijakan 



 

8 

 

hukum pidana tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia dan ada atau tidak 

peluang bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana. 

E.   Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari V bab, yang masing-

masing bab akan berisi sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi  

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan mengulas Tinjauan Umum Tindak  Pidana 

Prostitusi, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak 

Pidana, Penge rtian Prostitusi, Tinjauan Umum Tentang 

Pidana, Pengertian Pidana, Jenis-Jenis Pidana, dan Kebijakan 

Hukum Pidana  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian,, 

Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian 

Data, Metode Analisi Data. 

BAB IV  : HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini akan memuat uraian hasil penelitian dan 

pembahasan yang akan diteliti yaitu mengenai Kebijakan 

Hukum Pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia 

dan apakah ada peluang bagi pekerja seks komersial (PSK) dan 

pengguna jasa atau pelanggan (klien) prostitusi untuk dijatuhi 

sanksi pidana. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah  dan saran yang penulis berikan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang terkait permasalahan 

yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA: Berisi  buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal 

karya tulis dan sumber media elektronik yang digunakan 

dalam peneltian. 

LAMPIRAN 

 


