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ABSTRAK 
Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Kemajuan 

teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional. Teknologi yang 

dihasilkan pasti membawa dampak positif dan negatif. Prostitusi online merupakan salah satu dampak negatif yang 

muncul. Penanggulangan prostitusi online belum optimal karena belum adanya pengaturan perundang-undangan secara 

khusus mengenai hal tersebut. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, penanggulangan prostitusi online dapat dikaji 

lebih mendalam dari berbagai pendekatan yaitu pendekatan kebijakan, melalui kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan 

kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, melakukan peninjauan dan penilaian kembali 

(“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi 

terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Konteks pembaharuan hukum pidana 

menghendaki adanya penggalian hukum yang hidup di masyarakat, selain hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam 

mempunyai peran yang penting dalam pembentukan hukum nasional, sehingga akan tercipta hukum yang sesuai dengan 

nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. 

 

Kata Kunci: Penanggulangan, Prostitusi Online, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam. 

 

 

A. Pendahuluan 

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang harus mengikuti perkembangan 

kehidupan masyarakat. Pada era kemajuan teknologi dewasa ini, pemanfaatan teknologi di segala lini 

kehidupan baik informasi, media, dan komunikasi sangat dibutuhkan karena memberikan kemudahan 

bagi masyarakat, baik pada instansi pemerintah maupun swasta yang menuntut kecepatan dan 

ketepatan proses dalam sebuah pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

menyebabkan dunia tanpa batas dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung 

demikian cepat. Globalisasi informasi telah menempatkan negara-negara di dunia, termasuk 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang mengharuskan dibentuknya 

peraturan-peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. 

Apalagi pada Desember 2015, Indonesia telah memasuki era MEA yang menjadikan hubungan 

Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dalam segala bidang tidak ada batas sedikit pun. 

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas 

teknologi, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan akibat dari kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai 

hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, karena adanya sesuatu yang 

baru pasti menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dampak yang 

ditimbulkan tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitasnya, sedangkan dampak 

negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat, dengan masuknya budaya 

asing yang tanpa batas melalui media online, maraknya pornografi yang menyebabkan pelecehan 



Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015 

© Universitas Muria Kudus 

54 

seksual, perjudian online, cyber crime, dan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah praktek bisnis 

prostitusi online melalui jejaring sosial atau situs lainnya. 

Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi adalah masalah kejahatan 

sebagai masalah sosial yang serius karena menjangkiti masyarakat kita. Kejahatan selalu menarik dan 

menuntut perhatian yang serius dari  waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta 

beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari 

bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. (Darmawan, 1994 : 1). 

Praktek bisnis prostitusi online yang semakin marak akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian 

yang serius, mengingat praktek ini belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga para pelakunya 

tidak dapat dijerat dengan ancaman pidana. Banyak kasus mengenai prostitusi online, bahkan akhir-

akhir ini mencatut nama-nama artis. Media online memberitakan terkuaknya kasus pembunuhan 

Deudeuh Alfi Sahrin (26) di sebuah rumah kos di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengungkap 

fenomena prostitusi online. Alfi diduga dibunuh oleh pria yang menggunakan jasanya melalui media 

sosial yakni Twitter. Salah satu penyebab maraknya fenomena prostitusi online yaitu belum adanya 

undang-undang yang mengaturnya. Alhasil, pelakunya, baik pekerja seks maupun pelanggannya pun 

bebas menjalaninya tanpa adanya ancaman hukuman. (Kompas.com, 2015).  

Lahirnya Undang-Undang Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian 

hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna 

jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi ternyata pengaturan mengenai prostitusi online 

belum tercover dalam undang-undang tersebut, sehingga pelaku praktek prostitusi online bebas 

menjalankan “kegiatan usahanya”. Pengaturan yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan 

pengaturan mengenai penanggulangan prostitusi online yang melihat pada perspektif pembaharuan 

hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dengan menggali nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat untuk memperoleh substansi hukum yang lebih mengena dan sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia.  

B. Pembahasan  

1. Prostitusi Online 

Prostitusi online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan online. Pengertian prostitusi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau 

hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 703). Pengertian lain prostitusi berasal dari bahasa 
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Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, 

pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya 

pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut 

pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila. (Kartini Kartono, 1997: 177). 

Selanjutnya Kartini Kartono memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut: 

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan 

memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan 

nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. 

2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi 

impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan 

nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai 

eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.  

3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk 

berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. (Kartini Kartono, 1997: 185). 

Pengertian kata online berasal dari bahasa Inggris yang diartikan terhubung. Sehingga apabila 

digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran 

atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai 

sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan 

media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, website, 

aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang 

mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, 

di mana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut.  

Fenomena prostitusi online ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang 

secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang 

para pelacur atau dikenal dengan istilah germo atau mucikari yang menghubungkan para pekerja seks 

komersial dengan orang yang memakai jasanya. Selain itu prostitusi secara konvensional juga biasa 

dilakukan para pekerja seks komersial dengan menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan atau 

tempat lainnya. Penggunaan media online sebagai penghubung ini jelas lebih memudahkan baik bagi 

induk semang para pelacur tesebut, pekerja seks komersial itu sendiri, maupun para pemakai jasa 

pelacuran, karena melalui media online tersebut lebih banyak kemudahan yang didapatkan.  

Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, termasuk 

internet. Selain itu terdapat pula dampak negatif yang muncul dengan adanya internet. Bagaikan 

sebuah pisau, tergantung pada siapa yang memegang pisau tersebut. Begitu juga dengan internet, 

tergantung kepada siapa yang menggunakannya, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat 

bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita-berita terbaru, mencari lokasi, berkirim e-mail, 
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bahkan berinteraksi atau berbicara dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia dan banyak hal 

lainnya. Akan tetapi internet juga dapat digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, 

seperti pencurian kartu kredit, pembajakan atau perusakan website, penyebaran paham terlarang, 

game online, konten-konten yang tidak mendidik, praktek prostitusi, dan lain sebagainya. Sehingga 

diperlukan filter bagi para penggunanya untuk menggunakan fasilitas internet dengan bijak. Bagi 

penyedia jasa prostitusi penggunaan internet dapat memperlancar aksinya dan lebih aman dari razia 

petugas, karena biasanya mereka menjajakan di pingir-pinggir jalan raya atau lokasisasi, tetapi 

dengan adanya internet mereka tidak perlu bersusah payah lagi. Hal inilah yang menjadi penyebab 

sulitnya penanggulangan prostitusi online.  

2. Pengaturan terkait praktek prostitusi online 

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi 

masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi 

untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena 

perkembangan hidup di masyarakat yang sangat dinamis. Seperti pengaturan mengenai 

perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat. Pengaturan mengenai 

prostitusi online tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. 

Pengaturan yang terkait dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas 

ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan, gambar, 

ajakan, dan lainnya untuk berbuat asusila. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

KUHP tidak memuat ketentuan yang khusus atau gamblang mengenai praktek protitusi, hanya 

beberapa pasal yang dapat dijeratkan pada praktek prostitusi tersebut sebagai delik umum, karena 

peraturan mengenai prostitusi online secara spesifik tidak ada. 

Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut : 

- Pasal 296 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh 

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, 

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

paling banyak lima belas ribu rupiah”. 

- Pasal 506 

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan  

menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi 

ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang 

Dilarang dalam ketentuan-ketentuan:  

- Pasal 27 ayat (1)  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” 

- Pasal 45 ayat (1) 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)”. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

- Pasal 4 ayat (1) 

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit 

memuat:  

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  

e. alat kelamin; atau 

f.  pornografi anak. 

- Pasal 4 ayat (2) 

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan 

seksual. 
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- Pasal 29 

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-

luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. 

- Pasal 30 

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 

Rancangan Undang-Undang KUHP 

- Pasal 469 ayat (1) 

“Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau 

menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan 

film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media 

massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang mengeksploitasi daya tarik seksual 

pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan 

atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan 

jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. 

Pidana denda kategori IV sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana 

dalam ketentuan pasal 80 ayat (3) RUU KUHP. 

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas 

hanya mengancam pada induk semang para pelacur atau germo atau mucikarinya saja, bukan pelacur 

atau pelanggannya. Bagi pelaku prostitusi dapat dikenakan pidana apabila salah satu pihak dalam 

prostitusi sudah berkeluarga. Sebab, pasangan pelaku prostitusi bisa melaporkan mereka atas tuduhan 

perzinaan atau kumpul kebo. Hal ini menjadi cukup alasan apabila dilakukan kajian lebih mendalam 

mengenai pengaturan secara khusus terhadap praktek prostitusi online untuk mewujudkan tujuan 

hukum yang memenuhi aspek keadilan dan kepastian.  
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3. Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana  

Di Indonesia dan Hukum Pidana Islam   

Melihat berbagai pengaturan mengenai praktek usaha prostitusi online yang kurang 

memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka diperlukan kajian lebih mendalam bagaimana 

menciptakan seperangkat peraturan yang dapat memberikan kepastian dengan peraturan yang lebih 

spesifik terhadap praktek prostitusi online tersebut. Pada hakekatnya praktek prostitusi melalui media 

online atau konvensional sebenarnya sama, yaitu sebagai bentuk perzinaan, hanya terdapat perbedaan 

mengenai media yang digunakan dalam praktek tersebut. Pembangunan hukum nasional yang tengah 

berjalan dewasa ini, mencakup pembaharuan hukum pidana, maka kajian mengenai prostitusi online 

ini menjadi menarik untuk dikaji dikaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia atau kearifan lokal 

yang dimiliki bangsa Indonesia. Penggalian hukum yang hidup dimasyarakat seperti hukum adat dan 

hukum Islam di samping hukum barat yang masih dipedomani bangsa Indonesia merupakan ketiga 

sumber hukum yang perlu dijadikan dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.  

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (penal policy). 

Dikatakan oleh Soedarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah : 

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu saat. 

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 

dicita-citakan. (Barda N.A, 2008: 25). 

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan 

pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di 

dalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan 

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya 

merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk 

masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional 

(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya); 

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya 

merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya 

penanggulangan kejahatan);  
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c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada 

hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal 

substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.   

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai 

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan 

dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, 

sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan 

normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan 

(”reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan 

(misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan 

penjajah (KUHP lama atau WvS). (Barda N.A, 2008: 26). 

Melihat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan 

bagian dari kebijakan politik hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan seperangkat peraturan 

yang baik dan sesuai dengan kondisi/keadaan atau hukum yang hidup dimasyarakat dengan maksud 

untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Latar belakang melakukan pembaharuan hukum pidana 

dapat dilihat dari berbagai aspek yang melatarbelakanginya, yaitu aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, 

sosiokultural, dan berbagai aspek lainnya (kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan 

hukum). Sehingga pembaharuan yang dimaksud bukan saja perubahan secara redaksional, tetapi lebih 

mengedepankan pada aspek-aspek yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.  

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum 

adalah: 

a.  Struktur hukum (legal structure) 

b.  Substansi hukum (legal substance) 

c.  Kultur hukum (legal culture) (Ali, 2002 : 2).  

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana 

mengendaki adanya penggalian seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang 

sangat majemuk, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih memakai atau 

berorientasi pada hukum barat, yaitu hukum warisan Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Penggalian hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan upaya 

pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam. Dilihat dari aspek sejarah sejak jaman Kolonial Belanda hukum Islam 

telah diberlakukan pada umat Islam di Indonesia, karena umat Islam tidak bisa dipisahkan dari 

ajarannya. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, di samping hukum adat dan 

hukum barat yang merupakan bahan dalam melakukan pembaharuan hukum nasional. 
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Ketiga sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis 

mempunyai kedudukan yang sama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 

Pengakuan kedudukan sumber hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat No. 3 Tahun 2000, bahwa : 

(1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. 

Prostitusi dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah perzinaan. Hukum Islam memandang 

setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan diancam dengan hukuman, baik pelaku zina 

sudah kawin maupun belum, dan dilakukan dengan suka sama suka maupun tidak. (Ahmad Wardi 

Muslich, 2005: 3). Zina dalam hukum Islam merupakan Jarimah hudud, yaitu jarimah (perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh syara’) yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had merupakan 

hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah. Dengan kata lain hukuman 

had sudah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an dan merupakan hak Allah 

yang tidak bisa digugurkan oleh perseorangan, yaitu orang yang menjadi korban atau keluarganya 

atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.  

Ciri khas yang dimiliki jarimah hudud adalah sebagai berikut : (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 

x). 

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, yaitu hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ 

dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, kalau ada hak manusia di samping 

hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. 

Bentuk-bentuk hukuman terhadap jarimah zina yang disyariatkan hukum Islam adalah sebagai 

berikut :  

a) Hukuman untuk zina yang dilakukan pelaku yang belum berkeluarga (ghair muhshan) 

adalah : 

1) Dera/cambuk/jilid seratus kali. 

2) Pengasingan selama satu tahun. 

b) Hukuman untuk zina yang dilakukan pelaku yang sudah berkeluarga (muhshan) adalah : 

(1) Dera/cambuk/jilid seratus kali. 

(2) Rajam, yaitu hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. 

Ketentuan mengenai khalwat atau mesum yang merupakan salah satu bentuk perzinaan telah 

diadopsi provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam melalui Qonun (peraturan setingkat peraturan daerah) 

yang merupakan implementasi syari’at Islam di provinsi tersebut. Sebagaimana dalam Qonun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).  
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- Pasal 22 ayat (1) : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam 

dengan uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 

(tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling 

sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah”).  

Ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa : Khalwat/mesum hukumnya haram. 

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat 

mengisyaratkan bahwa pembangunan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum pidana 

menghendaki masuknya hukum tidak tertulis termasuk hukum pidana adat menjadi bagian dari 

hukum Indonesia. Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan pengembangan hukum nasional 

bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum nasional 

mencerminkan nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat Indonesia.(Nyoman, 2005: 5). 

Penanggulangan prostitusi online ini memang harus segera dilakukan dengan cara merevisi 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru dengan 

semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka 

mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya), kebijakan 

kriminal, bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), 

dan kebijakan penegakan hukum, karena pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan 

bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih 

mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan 

dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan 

sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana 

yang dicita-citakan.  

Memperhatikan pendekatan nilai, maka penggalian hukum yang hidup dalam masyarakat 

merupakan hal yang penting. Hukum Islam sangat mengecam pelaku perzinaan. Hal ini dapat dilihat 

dari beratnya hukuman bagi pelaku perzinaan yang merupakan hak Allah, apakah pelaku perzinaan 

tersebut belum kawin atau sudah kawin keduanya diancam dengan hukuman. Hukum adat juga 

menganggap perzinaan merupakan perbuatan yang tercela atau sebagai perbuatan kumpul kebo, 

bahkan anak yang dilahirkan dari perzinaan merupakan aib sebagai anak haram. Di dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat yang 

muncul dari perzinaan atau prostitusi ini sebenarnya memberikan banyak kerugian baik pada pelaku 

prostitusi itu sendiri dan anak yang kemungkinan  dilahirkan. Di samping itu prostitusi berdampak 

pada tersebarnya berbagai macam penyakit kelamin. Pembentukan peraturan perundangan-undangan 
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baru atau revisi terhadap perundang-undangan dengan menetapkan perbuatan zina sebagai 

delik/tindak pidana dalam hukum pidana nasional merupakan keniscayaan dalam penanggulangan 

prostitusi online ini. Karena dengan pengaturan yang jelas akan meminimalisir praktek prostitusi 

online yang semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-

undngan baru yang mampu memberikan sanksi tegas tidak hanya bagi induk semang bisnis prostitusi, 

tetapi juga para pelaku prostitusi. Sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi dengan bijak.  

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Penanggulangan prostitusi online harus segera dilakukan dengan merevisi peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru dengan semangat 

pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan 

kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan 

peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, 

sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan 

substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Penggalian hukum yang hidup dalam masyarakat baik 

hukum Islam maupun hukum adat perlu dilakukan, di samping hukum barat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menetapkan perbuatan perzinaan yang terbalut dalam prostitusi sebagai delik atau tindak 

pidana dalam hukum pidana nasional. 

2. Saran  

Perlunya pengaturan yang lebih spesifik terhadap praktek prostitusi online dengan 

merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengagendakannya 

dalam program legislasi nasional.   
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