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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi di Negara Republik Indonesia saat ini sudah 

berkembang sangat pesat, hal tersebut membawa perubahan positif dengan 

semakin cepatnya arus informasi pengetahuan di dalam masyarakat, media 

komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat secara 

cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai 

internet tersebut dapat dipastikan menjadi negara yang maju jika internet 

dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, 

administrasi, sosialiasi, networking dan bisnis, 1  Namun kemajuan teknologi 

tersebut juga menimbulkan dampak negatif  seperti yang kita ketahui  akhir-

akhir ini banyak terdapat kasus mengenai tindak pidana asusila yang terjadi 

melalui situs jejaring sosial salah satu contohnya yakni cyber prostitution. 

Cyber prostitution berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri 

sendiri yakni cyber dan prostitution.Prostitusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu 

prostitution.Prostitusi dapat didefenisikan sebagai praktek melakukan 

hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan 

pada pembayaran.Cyber prostitutionmerupakan bagian dari cyber crime yang 

menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. 
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Menurut Barda Nawawi Arief, cyber prostitution merupakan bagian dari 

cyber crime yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam 

KUHP dapat juga terjadi di ruang maya (cyber space), terutama yang berkaitan 

dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/ 

percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.
2
 

Keresahan akan aktivitas negatif di jejaring social tersebut sangat 

dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan beberapa pemberitaan di media 

massa tentang adanya cyber prostitution. Seiring dengan semakin 

merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas cyber 

prostitutionjuga mengalami perkembangan.Para pelaku mulai menggunakan 

situs-situs jejaring sosial seperti twitter, facebook dan beberapa situs lainnya 

untuk melancarkan aksinya.Situs-situs yang awalnya digunakan untuk forum 

pertemanan, kini digunakan sebagai media transaksi seks.Pemanfaatan internet 

untuk transaksi seks, atau paling tidakmempromosikan diri para Pekerja Seks 

Komersial (PSK), sesungguhnya bukan hal baru.Sudah sejak lamabeberapa 

foto PSK seperti berasal dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, 

menghuni dunia maya.Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar 

dimailing list mengenai perempuan yang ‘bisa dipakai’ maupun situs-situs 

kencan,transaksi esek-esek bisa terjadi.Namun, dengan tertangkapnya kedua 

tersangka nyata sudah bahwa jaringan virtual ini telah digunakan sebagai 

saranamemperdagangkan perempuan.Ini artinya, penjahat telah melirik 

teknologiinformasi untuk menjalankan kejahatannya.Meski promosi dan 
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penawaran PSKyang menggunakan media cetak masih tetap berjalan.Modus 

kejahatan transaksiseks lewat internet, menambah deret modus-modus 

kejahatan internet yang terjadidi Tanah Air. Perkembangan ini menjadi 

menarik sebab hadirnya modus kejahatandunia cyber ini paling tidak akan 

tetap menempatkan posisi Indonesia sebagaisalah satu negara terdepan dalam 

tindak kejahatan teknologi informasi. 

Berikut ini contoh dari beberapa modus yang mereka gunakan 

dalammenjaring pelanggan: 

a. Para Penjaja biasanya memasang nama pancingan di aplikasi chatting 

jejaring sosial seperti contohnya Bisa Pakai (Bispak), Pingin, Butuh, Bisa 

Bayar (Bisyar) dan masih banyak lagi. 

b. Target penjual jasa layanan seksual biasanya online di media chatting dan 

jejaring sosial seperti twitter, facebook dll. 

c. Memasang beberapa foto menantang serta memakai nama pancingan. 

d. Dalam perbincangan mereka mengeluh butuh uang karena faktor ekonomi. 

e. Setelah deal dalam transaksi, biasanya mereka minta dijemput atau 

langsung menuju hotel tempat pembeli check in.
3
 

Seperti yang kita ketahui pada awal bulan Oktober 2014 jajaran Ditreskrim 

Polda DIY berhasil menangkap pelaku bisnis prostitusi online, dilansir oleh 

Liputan6.com diketahui pria yang ditangkap merupakan mahasiswa S2 Hukum 

di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Yogjakarta, Modus yang 

digunakan Pelaku yakni menawarkan layanan seks melalui media social 

Facebook.AKBP Djuhandani Rahardjo Puro selaku Waditreskrimum Polda 

DIY, menambahkan keterangan transaksi setiap kencan di media sosial 

bervariasi, rata-rata setiap Pekerja Seks Komersial (PSK) mendapat upah 

sementara antara Rp 1 Juta hingga Rp 1,5 Juta sekali kencan di hotel 

berbintang di wilayah Sleman. Sedangkan untuk pembagian hasil, pelaku 

mendapatkan 40% dan korban atau penyedia jasa prostitusi online mendapat 

60%.selain Pelaku, Polisi juga mengamankan Nes alias Gendis (16) warga 

Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Dari penangkapan itu barang bukti yang 

diamankan berupa tiga unit telepon genggam, 11 alat kontrasepsi, dan uang Rp 

2,5 juta. AKBP Djuhandani Rahardjo Puro menduga keduanya ditengarai 

menjalankan aksinya sejak 3 bulan lalu di akun Facebook milik mereka.Polisi 
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juga sudah meminta keterangan beberapa perempuan yang ditengarai sebagai 

Pekerja Seks Komersial (PSK) kalangan tertentu.Setidaknya ada 28 perempuan 

yang sudah dimintai keterangan Polda DIY.4 

 

Sebagai media komunikasi, internet dengan jejaring sosialnya seperti pisau 

bermata dua, segala sesuatu kini dapat di akses melalui internet, internet dapat 

dimanfaatkan dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses 

demokrasi dan menawarkan berbagai layanan yang bersifat membangun, tetapi 

juga bisa bersifat merusak karena berpotensi digunakan untuk kriminalitas, 

pengguna jejaring sosial yang masih awam perlu diberdayakan agar tidak 

menjadi sasaran empuk penjahat internet. Sebagai catatan, kejahatan melalui 

jejaring sosial bukanlah hal baru, melainkan perubahan bentuk kejahatan 

tradisional berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maupun perluasan 

dari penggunaan internet.Seperti penculikan dan pemerkosaan yang merupakan 

kejahatan tradisional, yang forum perkenalannya kini melalui jejaring 

sosial.Prostitusi melalui jejaring sosial juga merupakan perubahan transaksi 

seks secara tradisional dan perluasan dari fasilitas chatting, info yang beredar 

di mailing list (milis) maupun situs-situs kencan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

tercantum dalam pasal 27 (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

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. 
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Sesungguhnya dalam Pasal tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mencoba 

melindungi masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi informasi yang 

bermuatan kesusilaan. Namun pada kenyatanya undang-undang ini tidak 

memberikan penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa 

seseorang dapat mendistribusikan, mentranmisikan atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila tersebut sehingga 

ketidakjelasan unsur ini mengakibatkan timbulnya kekaburan 

norma.Peraturan-peraturan tersebut belum cukup efektif untuk menjeratpara 

pelaku tindak pidana cyber prostitution karena masih terdapat kekurangan dan 

unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) 

yangdigunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber prostitution belum 

dimuat secarajelas. Kekaburan norma tersebut bisa menjadi penyebab seorang 

pelaku tindak pidanacyber prostitution bebas dari jeratan hukum, Berdasarkan 

pemaparan latar belakang tersebut, saya akan membahas mengenai 

bagaimanawujud / perbuatan dari mendistribusikan, mentransmisikan atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

yang bermuatan asusila tersebut sehingga diharapkan nantinya akan diketahui 

dengan jelas mengenai wujud / perbuatan tindak pidana cyber prostitution 

berdasarkan Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Wujud/Perbuatan Mendistribusikan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar 

Kesusilaan dalam cyber prostitution? 

2. Bagaimana Wujud/Perbuatan Transmisi Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan dalam 

cyber prostitution? 

3. Bagaimana Wujud/Perbuatan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar 

Kesusilaan dalam cyber prostitution? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Wujud/Perbuatan 

MendistribusikanInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan dalam cyber prostitution 

2. Untuk mengetahui bagaimana Wujud/Perbuatan Transmisi Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan 

Melanggar Kesusilaan dalam cyber prostitution 

3. Untuk mengetahui bagaimana Wujud/Perbuatan Dapat Diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki 

Muatan Melanggar Kesusilaan dalam cyber prostitution 
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D. Manfaat ( Untuk Subyek ) Penelitian 

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan 

sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai cyber 

prostitutiondalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta 

Cyber Law. 

 

E. Kegunaan ( Untuk Obyek ) Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan akan memberi pengetahuan kepada kalangan 

akademisi dan masyarakat tentang bentuk/wujud cyber prostitution 

sebagai akibat negatif perkembangan dari tekhnologi internet 

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan refrensi kepada Penegak 

Hukum dalam upaya memberantas tindak pidana cyber prostitution 

 

F. Metode Penulisan 

a. Menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat 

b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Karena Penelitian saya adalah untuk menganalisis Cyber Prostitution 

dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga saya memilih 

Polresta Malang sebagai Lokasi Penelitian agar mendapat jawaban dari 

rumusan permasalahan saya secara tepat dan akurat. 

 



8 
 

c. Jenis Data : 

(a) Data Primer : Merupakan jenis data, dokumen tertulism, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber yang utama/pertama. 

(b) Data Skunder : Merupakan data yang diperoleh dari dokumen 

tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang 

diperoleh dari sumber yang kedua. (Buku, Jurnal, Hasil Penelitian 

Terdahulu, dan lain-lain) 

Data Skunder terdiri dari : 

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.Bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan 

dengan topik yang dibahas, baik literatur hukum (buku-buku 

teks (textbook) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de 

herseende leer), hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, 

jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian maupun 

literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh dalam 

media elektronik. Data sekunder bersumber dari dokumen-

dokumen hukum baik dalam bentuk Undang-Undang dan 
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perjanjian internasional, literatur, jurnal, artikel dan majalah 

baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. 

d. Tekhnik Pengumpulan Data Penelitian: 

Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan Tekhnik 

Pengumpulan Data dengan Wawancara. Observasi, dan Studi 

Kepustakaan 

a) Populasi : Anggota Kepolisian yang bertugas di Wilayah Polresta 

Malang 

b) Sampel : Unit Reskrim Polresta Malang 

c) Responden : 

1. AKP. Adam Purbantoro, S.H, S.IK selaku Kepala Satuan 

Reserse dan Kriminal 

2. Aiptu. Rudi Handoko, S.H selaku Kepala Unit 3 Tindak Pidana 

Tertentu 

3. Brig. Ferdios, S.H selaku Penyidik Pembantu Kepala Unit 3 

Tindak Pidana Tertentu 

e. Tekhnik Analisa Data 

Dalam penelitian saya ini akan menggunakan Tekhnik Analisa Data 

secara Deskriptif Kualitatif. Burhan Ashsofa menyatakan bahwa yang 

dimaksudkan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan 

mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat  melalui penggalian 

kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum di lapangan yang mana 

terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara pandang 
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baik masyarakat, ahli hukum maupun penulis sendiri mengenai gejala-

gejala yang menjadi objek penelitian. 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam Bab I ini akan menguraikan mengenai latar belakang apa yang 

menjadi ketertarikan dalam mengambil masalah dan rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan tujuan dan manfaat 

penelitian yang dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

Selanjutnya menguraikan terkait dengan metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa bahan hukum dan sistematika penulisan 

diharapkan dapat mempermudah untuk memahami dan mempelajari hasil 

penelitian. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori 

hukum yang dapat mendukung peneliti dalam membahas dan menjawab 

rumusan masalah terkait dengan Analisis Cyber Prostitution dalam pasal 

27 (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) 
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BAB III : PEMBAHASAN  

Dalam Bab III ini akan menjawab, menguraikan dan menganalisis secara 

rinci dan jelas terkait dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan 

Analisis Cyber Prostitution dalam pasal 27 (1)Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan 

berdasarkan berbagai teori-teori hukum yang telah diuraikan dalam bab II 

dalam penelitian hukum ini. 

 

BAB IV : PENUTUP  

Dalam Bab IV berisi kesimpulan-kesimpulan mengenai seluruh ringkasan 

hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran dari 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


