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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi 

berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar 

informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan 

teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat 

bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi 

dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan 

perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui 

jaringan internet (cyber crime). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi 

melalui internet atau disebut prostitusi online.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna 

suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan 

seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang 

sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak 

perempuan, yang  biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya 

sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal 

dari bahasa Inggris yaitu “Prostitute / Prostitution” yang berarti pelacuran, 

perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.1 

1 W.J.S Poerwadarminto. 1990. Kamus Besar Indonesia. Jakarta. Penerbit : Balai Pustaka. 

Hal. 351. 
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Prostitusi menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo 

Santoso, merupakan the offering of sexual relations for monetary or other gain 

(penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan 

lainnya).2 Dengan kata lain, prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek 

melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan 

didasarkan pada pembayaran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan 

pelacuran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur 

(prostitute), mucikari atau germo dan pelanggannya (client) yang dapat 

dilakukan secara kovensional maupun melalui dunia maya.3 Prostitusi Online 

atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan 

media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya. 

Dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih, 

maka semakin marak pula terjadi kasus prostitsi online, berikut adalah 

beberapa contoh kasus prostitusi online yang sudah terbongkar oleh pihak 

kepolisian : 

MALANG - Praktik prostitusi online terbongkar di Kota Malang. 

Prostitusi ini melibatkan seorang mucikari laki-laki yang memiliki 12 

pekerja seks komersial (PSK). Polisi hanya menangkap mucikari 

bernama Bagus Artha (21), tinggal di sebuah apartemen di Jalan Sukarno 

Hatta Kota Malang. Sedangkan 12 orang PSK hanya menjadi saksi dalam 

kasus pelacuran tersebut. Ke-12 orang tersebut merupakan mahasiswi 

dari perguruan tinggi swasta dan negeri di Malang dan Surabaya. 

Mucikari ini memasarkan PSK melalui jejaring sosial Facebook dan 

WhatsApp (WA). Bagus memasarkan melalui akun FB-nya, dan 

kemudian pembeli bisa berkomunikasi melalui WA. Menurut Kapolres 

Malang Kota AKBP Singgamata, transaksi prostitusi dan lokasinya 

memakai apartemen tempat tinggal BA. Polisi mengendus prostitusi di 

2 Topo Santoso. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana. Jakarta. Ind-Hill-Co. Hal. 134. 
3 Azani Pratiwi. 2013. Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fakultas 

Hukum Universitas Mataram. Mataram. Hal. 4. 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/prostitusi-online/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/pelacuran/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/mahasiswi/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/facebook/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/whatsapp/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang/
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tempat itu karena laporan penghuni lain di apartemen tersebut."Sehingga 

kami lakukan pengintaian, dan saat ada transaksi kami berhasil 

menangkap tangan," ujar Singgamata saat merilis pengungkapan itu di 

Mapolres Malang Kota, Jumat (4/12/2015). Polisi menggerebek kamar 

apartemen itu beberapa malam lalu. Polisi menangkap BA selaku 

mucikari dan meminta keterangan PSK yang ada di tempat itu. Polisi 

kemudian mengembangkan penyelidikan kasus itu hingga menemukan 

12 orang PSK yang dijajakan oleh BA. "Tersangkanya hanya mucikari 

ini karena Pasal di KUHP yakni 506 berbunyi pengambilan keuntungan 

dalam pelacuran," kata Singgamata.4  

 

SURABAYA – Layanan jasa prostitusi via online semakin marak di 

tengah masyarakat akhir-akhir ini. Pelaku bisnis haram ini sudah semakin 

canggih dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Ini terbukti, belum 

lama ini, Kasus prostitusi online kembali terungkap. Satreskrim unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya 

mengamankan seorang perempuan berusia 26 tahun sedang melayani pria 

hidung belang di sebuah hotel di kawasan Jalan Darmo Kali. Kompol 

Lily Djafar Kasubag Humas Polrestabes Surabaya mengatakan, kasus 

prostitusi teruangkap atas informasi masyarakat mengenai dugaan adanya 

prostitusi online di sekitar Jalan Kalianyar. “Saat digerebek, perempuan 

itu usai melayani pria hidung belang. Yang mencarikan pria itu adalah 

LY dan LN,” kata Kompol Lily Djafar, Kamis (14/1/2016). Saat 

diperiksa, korban mengaku mengenal LY dan LN November 2015 lalu, 

melalui akun media sosial Facebook. Merekalah yang mencarikan pria 

hidung belang sekaligus merangkap sebagai admin facebook. “Korban 

dan tersangka sudah saling kenal melalui media sosial, dan mereka sudah 

dua kali melakukan kerja sama dengan tarif sebesar Rp 1,5 juta sekali 

booking. Sedangkan tersangka mendapat fee 30 persen dari tarif,” 

ujarnya. Dari tangan mereka, petugas mengamankan uang senilai Rp70 

ribu, bill hotel menginap, bukti transfer uang transaksi, serta kondom, 

kini semuanya itu dijadikan barang bukti.5 

 

Dari contoh kasus nyata terkait dengan prostitusi online tersebut, dapat 

diketahui bahwa dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan internet, 

maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi, yakni semakin 

maraknya prostitusi online. Pelaku yang terikat erat di dalam prostitusi online 

adalah Mucikari (germo) dan Pekerja Seks Komersial (PSK). 

                                                           
4 Surya Online. Polisi Malang Bongkar Prostitusi Online Libatkan 12 Mahasiswi. 

http://surabaya.tribunnews.com. Diakses : Pukul 20.17 WIB, Tanggal 06 Mei 2016. 
5 Surabaya Online. Lagi, Prostitusi Online di Surabaya Terungkap. 

http://surabayaonline.co. Diakses : Pukul 21.23 WIB, Tanggal 06 Mei 2016. 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang/
http://surabaya.tribunnews.com/tag/pelacuran/
http://surabaya.tribunnews.com/
http://surabayaonline.co/


4 

 

Prostitusi online biasanya didalangi oleh seorang Mucikari (germo). 

Sementara para pekerjanya (PSK) biasanya berasal dari daerah-daerah disekitar 

Kota tempat Mucikari berada. Mucikari ini merekrut atau mencari gadis belia 

yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan 

chating dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi 

trend di kalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis 

belia untuk menjadi anak asuhannya, mereka biasanya akan langsung 

ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari tersebut. Untuk bisa 

berkencan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus 

mendaftarkan diri dulu pada website dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan.6 

 Para pelaku prostitusi online mulai menggunakan situs-situs jejaring 

sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya 

digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi 

seks. Istilah “bisa pakai” atau “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan dan 

sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya 

prostitusi online untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan 

menawarkan jasa seks.7 Tidak hanya itu, selain dapat ditemukan di jejaring 

sosial ”facebook”, prostitusi online juga dapat ditemukan di media sosial 

lainnya seperti “twitter”, “BBM”, “Instagram”, dan sebagainya. 

                                                           
6 Anonim. 2008.  Prostitusi di Internet. http://id.shvoong.com. Diakses : Pukul 19.59 WIB, 

Tanggal 25 Oktober 2015. 
7 Noning Verawati. 2010. Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook. 

http://media.kompasiana.com. Diakses : Pukul 15.20 WIB, Tanggal 25 Oktober 2015. 

http://id.shvoong.com/
http://media.kompasiana.com/
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Prostitusi sebagai tindak pidana konvensional, sebelum berkembangnya 

media internet, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) diantaranya sebagai berikut : 

1. Pasal 296 KUHP 

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 

pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu 

rupiah (disesuaikan). 

2. Pasal 506 KUHP 

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita 

dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun. 

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi 

online, memang ada beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya adalah 

pendapat dari Sahetapy yang mengatakan bahwa hukum pidana yang ada tidak 

siap menghadapi kejahatan komputer (cyber crime). Hal ini ditanggapi sama 

oleh J. Sudarma Sastroandjojo yang mengatakan bahwa perlu adanya ketentuan 

baru yang mengatur permasalahan cyber crime. Cyber crime harusah ditangani 

secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam 

melakukan cyber crime berbeda dengan tindak pidana lain.8 

                                                           
8 Teguh Arifiyadi. Bagaimana Menjerat Pelaku Cyber Crime. 

http://teguharifiyadi.blogspot.co.id. Diakses : Pukul 17.25 WIB, Tanggal 25 Oktober 2015. 

http://teguharifiyadi.blogspot.co.id/
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Akan tetapi terkait dengan prostitusi online, seiring dengan perjalanan 

waktu pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat 

dijadikan dasar untuk menjerat pelaku  prostitusi online dan menegakan hukum 

terhadap tindak pidana prostitusi online, yakni pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya aparat 

kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjaring praktik prostitusi yang 

dilakukan melalui internet. 

Di dalam pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 

11 tahun 2008 Tentang ITE, dijelaskan bahwa : 

1. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

(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.  

2. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

(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 miliar rupiah).  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pelaku tindak 

pidana prostitusi online yang membuat status, menyediakan link, atau meng-

upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai 
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promosi prostitusi dapat dijerat sanksi pidana Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 

Ayat (1) UU ITE.9  

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Erlangga Masdiana, Kriminolog dari 

Universitas Indonesia (UI), yang mengatakan bahwa jika memang di dalam 

kasus prostitusi online ada indikasi perbuatan pidana dalam prakteknya dapat 

dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan baik kepada Mucikari 

(germo) yang merupakan dalang dari prostitusi, maupun kepada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) yang dipekerjakan oleh mucikari.10 

Akan tetapi, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

telah disahkan dan diterapkan, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa 

hingga saat ini pun di Indonesia masih marak terjadi kasus prostitusi online. 

Alasan si pelaku, baik itu mucikari maupun PSK melakukan prostitusi online 

lebih dominan semata-mata adalah karena faktor ekonomi. 

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan 

uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh 

yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak 

akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada 

mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga 

berimbas kepada masyarakat luas. 

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, 

                                                           
9 Muhammad Nursal. Dilema Menjerat Prostitusi Online. http://www.negarahukum.com. 

Diakses : Pukul 21.08 WIB, Tanggal 24 Oktober 2015. 
10 Arief Setyadi. Kriminolog : PSK Online Bisa Dipidana. http://m.okezone.com. Diakses : 

Pukul 20.09 WIB, Tanggal 24 Oktober 2015. 

http://www.negarahukum.com/
http://m.okezone.com/


8 

 

seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika 

dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat 

lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam 

bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku 

prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. 

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki 

peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, 

terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan 

sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal 

akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat 

dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

melaksanakan hukum.  

Terkait dengan tindak pidana prostitusi ini maka Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang bertugas menciptakan  dan memelihara keamanan 

dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang 

meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi 

merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban 

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk 
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menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin mengungkap 

jaringan kasus-kasus prostitusi online lainnya yang belum terungkap. 

Penelitian ini menitikberatkan kepada penegakan hukum terkait dengan 

kasus-kasus prostitusi online yang semakin marak terjadi. Maka berdasarkan 

adanya kenyataan tersebut diatas yang melatar belakangi penulis untuk 

memilih judul : “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP 

PROSTITUSI ONLINE  (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, 

agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana modus operandi prostitusi online melalui media sosial? 

2. Bagaimana cara dan upaya yang dilakukan pihak Polresta Malang untuk 

menangani prostitusi online? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

bagaimana modus operandi prostitusi online melalui media sosial. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara dan upaya yang dilakukan pihak Polreta 

Malang untuk menangani prostitusi online.  
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 

dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran 

yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh 

terhadap ilmu hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang 

bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana 

modus operandi prostitusi online melalui media sosial dan bagaimana 

cara dan upaya yang dilakukan pihak Polresta Malang untuk menangani 

prostitusi online tersebut. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, 

harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis 

tentang modus operandi prostitusi online melalui media sosial dan 

bagaimana cara dan upaya yang dilakukan pihak Polresta Malang untuk 
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menangani prostitusi online, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk 

penegakkan hukum yang lebih baik. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan 

menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum. Menyajikan 

bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

bidang informasi dan transaksi elektronik, terlebih kepada instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat 

memahami lebih baik tentang bagaimana Bagaimana modus operandi 

prostitusi online melalui media sosial dan bagaimana cara dan upaya 

yang dilakukan pihak Polresta Malang untuk menangani prostitusi online 

tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi 

ini, penulis mengunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian 

yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup 

dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action), serta data yang 

diutamakan adalah data primer yang berupa data yang diperoleh dari 

narasumber atau responden yaitu Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta 
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Malang), dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian 

dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada 

penyelesaian masalah. Yaitu pendekatan dari peraturan-peraturan hukum 

positif yang berkaitan dengan bagaimana modus operandi prostitusi online 

melalui media sosial dan bagaimana cara dan upaya yang dilakukan pihak 

Polresta Malang untuk menangani prostitusi online tersebut. Secara 

sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan 

kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek hukum yang digunakan 

mengkaji permasalahan. 

 

2. Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Malang. Lokasi 

dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta Malang) 

yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

wilayah Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena lokasi 

yang penulis pilih berhubungan langsung dengan masalah yang penulis 

bahas dalam penelitian ini, yaitu karena Polresta Malang berhasil 

mengungkap kasus jasa pelayanan prostitusi online, dan pihak Polresta 

Malang telah berhasil mengamankan satu orang tersangka yang diduga 

sebagai seorang mucikari (germo).  

 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para 

narasumber dan responden sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-
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dokumen yang mendukung pernyataan dari narasumber dan responden 

tersebut. Data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data 

yang bersumber atau berasal dari narasumber dan responden yang 

berkaitan dengan modus prostitusi online dan bagaimana cara dan upaya 

yang dilakukan pihak Polresta Malang untuk menangani prostitusi online 

tersebut. Dalam Penelitian ini, data yang dijadikan sebagai data primer 

adalah hasil wawancara dengan respoden / narasumber yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni dengan Bapak Andi 

Puji Aryanto, SH, selaku Kasubnit Ranmor di Kepolisian Resor Kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung dari 

literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku, majalah, buletin, 

peraturan perundang-undangan, internet maupun berita-berita sajian 

media cetak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Interview / Wawancara 

Interview (wawancara) yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan 
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Responden yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah 

penelitian. Wawancara peneliti lakukan dengan pihak Kepolisian Resor 

Kota Malang (Polresta Malang) yang menangani kasus prostitusi online 

tersebut, yakni dengan Bapak Andi Puji Aryanto, SH, selaku Kasubnit 

Ranmor di Kepolisian Resor Kota Malang. 

b. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah-majalah dan 

internet.  

 

5. Teknik analisa Data 

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 
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penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan mengenai modus 

prostitusi online dan bagaimana cara dan upaya yang dilakukan 

pihak Polresta Malang untuk menangani prostitusi online, yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan  masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum 

yang mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab 

rumusan mengenai bagaimana modus operandi prostitusi online 

melalui media sosial dan bagaimana cara dan upaya yang dilakukan 

pihak Polresta Malang untuk menangani prostitusi online.  

 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini berisi Penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa 

secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan bagaimana 

modus operandi prostitusi online melalui media sosial dan 

bagaimana cara dan upaya yang dilakukan pihak Polresta Malang  

untuk menangani prostitusi online.  
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BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi 

hasil analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan dan merupakan jawaban atas identifikasi masalah.  


