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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit. Prostitusi sebuah bisnis yang 

identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang 

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

professional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak 

akan sulit dilakukan. Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia 

tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak jaman kerajaan-

kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feudal. 

Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.1 

Prostitusi biasanya dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir 

jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan 

dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya dating. Dengan adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi 

cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan 

saling bertemu di tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah 

salah satunya. Belakangan ini sedang heboh berita tentang prostitusi online melalui 

smartphone yang melakukan transaksi jual beli pekerja seks komersial (PSK), baik laki-

laki maupun perempuan yang menjadi sasaran targetnya. 

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media 

internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. 
                                                             
1 Kartini Kartono, Patalogi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal 266 



2 
 

Media ini memamng lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajajkan di 

pinggir jalan ataupun tepat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih 

leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu antara seorang pelaku prostitusi 

dengan orang yang ingin memakai jasanya. 

Dunia maya kini sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Media sosial 

sebagai salah satu produk dari dunia maya, mampu mendekatkan yang jauh dan  

menjauhkan yang dekat. Dengan kecanggihan teknologi,  bertemu dengan orang baru di 

dunia maya bukan  lagi hal yang sulit. Dahulu hanya dengan perangkat computer atau 

laptop bisa mengakses media sosial, sekarang ini dengan fasilitas smartphone (telepon 

pintar) kita bisa lebih mudah mengaksesnya. Berbagai macam aplikasi dimunculkan 

dalam smartphone untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna perangkat keras ini. 

Peraturan yang ada di Indonesia belum mampu untuk menggulung praktek 

prostitusi melalui dunia maya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum 

mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang berbau praktek prostitusi. Pada 

tanggal 26 April 2006 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang informasi dan 

transaksi elektronik (ITE). Hal ini dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu 

Negara yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi internet secara luas 

dan efisien. Dengan disahkannya undang-undang ini memiliki tujuan dan manfaat, salah 

satunya untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin setiap penggunanya apabila 

terjadi hal yang tidak menyenangkan bahkan merugikan. Salah satunya adalah kejahatan 

cyberporn  ataupun prostitusi online yang meresahkan sebagian masyarakat. 

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu untuk menutup 

situs-situs dunia maya yang berbau praktek prostitusi. Teknologi seperti mata pisau, yang 
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satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Smartphone 

dewasa ini telah menghasilkan prostitusi online yang sedang marak terjadi. Melalui 

aplikasi media sosial yang ada saat ini memungkinkan para pengguna untuk bisa 

mendapatkan keuntungan dari bisnis prostitusi online. 

Berbagai alasan dikemukakan para pelaku prostitusi online ini. Kebanyakan 

alasan yang mereka utarakan adalah masalah ekonomi. Dengan segala kemudahan yang 

didapat dari jasa prostitusi online, tapi hal ini justru disalahgunakan. Berbagai media 

massa gencar memberitakan tentang prostitusi melalui media online yang melibatkan 

artis atau public figure yang dikenal masyarakat. Sebelumnya terkuaknya kasus prostitusi 

yang melibatkan artis atau public figure, terdapat kasus kematian Dedeuh Alfisahrin. 

Terkuaknya kasus Dedeuh Alfisahrin (26) alias Tata alias Mpie berawal dari 

ditemukannya Tata tidak bernyawa tanpa busana di kamar kosnya. Tata sebagai korban 

pembunuhan seorang pelanggan praktek prostitusi online. Tata merupakan salah satu 

PSK yang memasarkan jasanya melalui media twitter dengan menggunakan akun 

@tataa_chubby. 

Tidak berselang lama dengan kasus tersebut, polisi menguak bisnis prostitusi 

menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Tepatnya pada kamis, 23 April 2014 

pukul 00.30 WIB. Aparat unit II Vice Control (VC) Subdit Jatanras Direktorat Reserse 

Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang akrab disapa Papi Mike 

di sebuah hotel di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusat. Papi Mike 

merupakan mucikari yang menawarkan jasa prostitusi online kepada pria hidung belang. 

Mike menggunakan fasilitas media sosial sebagai sarana untuk memasarkan jasanya. 
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Melalui akun @TemanJakarta, Papi Mike menggunakan twitter sebagai wadah untuk 

berpromosi. Papi Mike menawarkan jasa para gadis koleksinya yang biasa disebut 

‘angel’. Tarif yang dipasang harga cukup tinggi, ,mulai 1,5 juta hingga 3 juta per jam. 

Alasannya ‘angel’ koleksi Mike merupakan pilihan dari mahasiswi hingga model. 

Kasus yang terbaru adalah terungkapnya kasus prostitusi online yang dilakukan di 

tower J lantai 5 dan tower H lantai 8 Apartemn Kalibata City, Jakarta Selatan. Polisi 

menangkap pria bernama Faisal alias Ical yang merupakan tersangka prostitusi online. 

Modus yang dipakai adalah dengan menawarkan PSK yang menjadi anak buahnya 

melalui forum semprot.com yang merupakan forum khusus dewasa. Faisal mematok tarif 

muali dari Rp 600 ribu sampai 3 juta per jam. Parahnya, Faisal memeperkerjakan anak 

dibawah umur, bahkan salah satunya berusia 14 tahun. Mirisnya lagi, Faisal 

memperkerjakan perempuan yang tengah hamil enam bulan. Faisal menggunakan 

apartemen di Tower Jasmine lantai 5 sebagai tempat untuk menampung para PSK. 

Sementara tempat untuk melakukan prostitusi di Tower Herbras lantai 8.2 

Kemudian setelah itu yang ramai diperbincangkan di masyarakat adalah prostitusi 

artis yang terkuak dengan di tangkapnya seorang model atau female disc jockey (fdj)  

berinisial AA di sebuah hotel di Jakarta. Dalam penggerebakan itu AA dtemukan 

bersama dengan seorang pria hidung belang dan mucikari RA. Semenjak mencuatnya 

kasus tersebut, banyak nama-nama artis ibukota yang dijadikan salah satu bagian dari 

PSK RA. 

Fenomena prostitusi online yang ramai dewasa ini, menunjukan fungsi media 

sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Salah satu media sosial yang 

                                                             
2 (http://indonesia.irib.ir/editorial/cakrawala/item/94876-darurat-prostitusi-online-dari-dedueh-tata-papi-mike,-
apartemen-kalibata) 



5 
 

digunakan sebagai alat komunikasi dalam fenomena ini adalah aplikasi WeChat. WeChat 

dikembangkan oleh Tencent di Tiongkok. Aplikasi ini dapat digunakan dibeberapa sistem 

operasi seperti Android, iphone, blackberry, windows phone dan platform symbian. 

Dalam aplikasi WeChat terdapat fitur Lihat Sekeliling, yaitu pengguna dapat 

mencari pengguna lainnya di sekitar melalui teknologi GPS. Dengan fitur ini pelaku 

prostitusi akan menunggu pelanggan yang berada di sekitar wilayah penjaja prostitusi 

online. Aplikasi ini bermanfaat bagi pelaku prostitusi sebagai media penawaran harga dan 

obrolan lainnya. Pelanggan tahu bahwa ada penjual di sekitar mereka berdasarkan kode 

rahasia yang ada di status WeChat para penjaja pekerja seks komersial. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui komunikasi transaksi prostitusi online melalui media sosial WeChat. 

Penelitian ini dilakukan karena kasus prostitusi online sedang marak diperbincangkan di 

kalangan masyarakat. Selain itu penggunaan WeChat sebagai media komunikasi antara 

pelanggan dan penjaja dipilih karena WeChat dapat digunakan pada beberapa sistem 

operasi telpon seluler. Kedekatan peneliti dengan pelaku prostitusi online menjadikan 

ketertarikan tersendiri, sehingga peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi yang akan 

memudahkan dalam penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana komunikasi antar pribadi dalam transaksi prostitusi online melalui 

media WeChat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi amtar pribadi dalam transaksi 

prostitusi online melalui media WeChat yang sedang berkembang dewasa ini. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Keilmuan, yaitu untuk menambah referensi bagi kajian, dimana penulis sangat 

berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai apa 

itu prostitusi online dan komunikasi transaksinya. 

2. Praktis, agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan 

masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui aturan 

yang berlaku serta sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi perbuatan-

perbuatan yang menyangkut hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


