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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat 

manusia. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, wanita 

tidak jarang menjadi obyek dari mata lelaki untuk melampiaskan nafsu yang 

dilakukan oleh laki-laki hidung belang. Krisis ekonomi menjadi dampak terhadap 

banyaknya wanita yang menjadi korban laki-laki hidung belang. laki-laki pada 

dasarnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, jika tidak mempunyai pendidikan 

yang cukup tinggi, sedangkan pada wanita lebih mudah untuk mendapatkan 

pekerjaan walau tanpa bekal pendidikan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai 

skill yang tinggi masih dinilai dari tingkat tingginya pendidikan terakhir yang 

diperolehnya. Tanpa melihat kemampuan lain yang dimiliki dari masing-masing 

individu tersebut. Sehingga banyak orang menganggap pendidikan formal itu 

segalanya. Kebanyakan mereka tidak mau repot dan menginginkan hal yang 

instan. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. 

Banyak diantara mereka yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial.
1
 

 

         Pada dasarnya pelacuran adalah sebuah sarana penjualan jasa seksual. 

Penjualan jasa seksual, misalnya hubungan intim, oral seks, yang dilakukan untuk 

memperoleh uang. Pekerjaan para pelacur pada umumnya adalah menyewakan 

tubuhnya kepada pelanggan. Para pelacur memberikan ‘service’ supaya para 

pelanggan/konsumen dapat terpuaskan. Di Indonesia para pelacur disebut juga 

PSK, yaitu singkatan dari Pekerja Seks Komersial. Demi mendapatkan uang, para 

pelacur harus berusaha menyingkirkan segala norma yang ada dalam masyarakat. 

Mereka harus bisa menerima resiko dari pekerjaan mereka, entah itu dikucilkan, 

maupun digusur dari pergaulan. Selain itu mereka juga harus siap untuk 

menghadapi konsekuensi hukum, karena pekerjaan mereka melanggar norma 

                                                             
1 Nur hidayat, pekerja  seks komersial, https://pengertian perempuan . Akses 15 maret 

2018. 
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hukum dan agama yang berlaku. Secara sederhana pelacuran adalah bentuk nyata 

dari hubungan kelamin di luar pernikahan. Secara logis, wanita tidak akan 

melakukan hal tersebut jika ada pekerjaan yang lebih baik dan layak. Menjadi 

PSK membuat mereka merendahkan harga diri mereka demi mendapatkan uang. 

Seorang wanita tidak akan menjadi pelacur jika kebutuhan materi sudah dapat 

dipenuhi. Inilah sebab utama yang membuat para wanita rela mengorbankan harga 

dirinya karena Tekanan ekonomi membuat seseorang untuk melakukan segala 

cara, apalagi kebutuhannya mendesak. Saat mereka menemukan jalan buntu, 

dimana jalan yang terbuka lebar dan mudah dilakukan adalah menjadi seorang 

pekerja seks komersial. Dengan menjadi PSK, mereka mampu mendapatkan uang 

dalam waktu yang singkat, apalagi mereka bekerja individu, tidak melibatkan 

mucikari. Berawal dari sana mereka akan menganggap bahwa pekerjaan tersebut 

adalah pekerjaan yang paling baik. Mereka bisa membiayai diri mereka sendiri, 

mungkin bisa membiayai keluarga mereka. Menjadi seorang PSK tidak hanya 

melulu pada akibat tekanan ekonomi. Banyak hal lain yang menjadi alasan para 

wanita menjajakan dirinya. Alasan lain yang paling masuk akal adalah tingkat 

pendidikan. Hal utama yang mendasar adalah kebodohan, dimana kurangnya 

pendidikan atau intelegensi. Sebenarnya banyak para pekerja seks yang 

mempunyai pendidikan, contohnya : mahasiswa atau pelajar SMA. Mereka 

menjadi PSK karena dorongan kehidupan hedonis, karena mereka menginginkan 

lebih dari sekedar uang jajan/uang bulanan.Dalam hal ini mereka menjadi pelacur 

karena mereka ingin memenuhi kebutuhan psikologi mereka, mereka yang 

menghendaki kemewahan tidak sekedar cukup. Pada kenyataannya, para PSK 

yang bekerja di tempat pelacuran besar (yang dipekerjakan oleh mucikari) tidak 

mempunyai pendidikan seperti halnya mahasiswa. Mereka berasal dari keluarga 

menengah kebawah (miskin) di desa. Mereka bekerja hanya untuk mendapatkan 

kebutuhan materi, tidak peduli dampak atau akibat yang akan terjadi setelahnya.
2
 

            

                                                             
2 Artikel seorang newbie, pekerja seks komersial , https://latar belakang psk.com. Akses 

15 maret 2018. 
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 pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

sudah diatur dan dijelaskan sanksi pidana dalam hokum positif di Indonesia 

mengenai Pekerja Seks Komersial yaitu di dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP 

dimana pada pasal 296 KUHP berbunyi : “Barang siapa yang mata 

pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara 

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

ribu rupiah”. Serta pada Pasal 506 KUHP berbunyi : “Barang siapa sebagai 

muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, 

diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.
3
 Namun, di dalam 

Pasal tersebut sekalipun perantara (germo) atau mucikari dan pedagang wanita 

telah tegas diancam dengan ancaman pidana tersebut, pada kenyataannya 

perantara dan pedagang wanita ini masih terus melakukan kegiatan prostitusi. 

Berarti, hokum dalam hal ini menghadapi suatu masalah sosial yang sulit 

dipecahkan dalam menindak suatu masalah kegiatan prostitusi. Dimana pada 

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kota yang terdapat praktik 

prostitusi pekerja seks komersial (PSK) yang memang pada kota Muara Enim 

sudah berkembang kemajuan, maka dari itu munculah praktek prostitusi tersebut. 

Adapun faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi  praktik prostitusi pekerja 

seks komersial di Kabupaten Muara enim yaitu faktor ekonomi dikarenakan Tidak 

dapat dipungkiri lagi Kenaikan berbagai kebutuhan pokok belakangan ini yang 

sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal 

dikampung, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Muara Enim. 

Guna memenuhi kebutuhan hidupnya. tak sedikit terdapat beberapa golongan 

masyarakat tertentu yang melakukan praktek-praktek penyimpangan norma 

agama, norma kesusilaan , dan pelanggaran hukum seperti melakukan praktek 

prostitusi maupun menyediakan tempat atau sarana praktek prostitusi guna 

memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, untuk menekan 

perkembangan praktik prostitusi pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten 

                                                             
3 KUHP & KUHAP, edisi terbaru lengkap beserta penjelasannya, Citra Umbara, 

Bandung, 2007, pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, hlm. 94 dan 160. 
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Muara Enim, pemerintah mengeluarkan aturan PERDA Kabupaten Muara Enim 

Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Pencegahan perbuatan Tuna Susila atau 

Pelacuran di Kabupaten Muara Enim, dimana salah satunya adalah tindakan 

Prostitusi pekerja seks komersial (PSK). 

 

B. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimanakah praktek prostitusi wanita pekerja seks komersial dalam 

mendapatkan seorang pelanggan? 

2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap wanita Pekerja Seks Komersial 

Berdasarkan tentang Perda Kabupaten Muara Enim No.3 Tahun 2005? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara wanita pekerja seks komersial dalam 

mendapatkan seorang pelanggan. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan terhadap wanita Pekerja 

Seks Komersial Berdasarkan tentang Perda Kabupaten Muara Enim No.3 

Tahun 2005. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. manfaat Secara Teoritis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

teoritis yaitu dimana pada pola pikir yang mendasarkan pada teori-teori 

yang ada sebagai landasannya bagi pengembangan dan kemajuan ilmu 

hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana sehingga 

dapat dijadikan referensi tambahan bagi yang berminat dalam bidang 

kajian yang sama.  

2. manfaat Secara Praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

praktis bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan ataupun 

sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat yang terkait.  
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3. Sajian,  

untuk menambah wawasan khususnya bagian hukum pidana dimana 

perkembangan yang sangat pesat ini tidak mungkin dipungkiri 

bahwasanya perbuatan prostitusi tersebut semakin maju dan semakin 

berkembang serta merupakan mengetahui pula macam-macam bentuk 

prostitusi yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung 

tersebut. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memberikan pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya 

pengetahuan dalam bidang hukum pidana kepada masyarakat. 

2. Untuk memberikan dan menambah informasi bagi aparat penegak hukum 

baik sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi 

pemerintah atau aparat yang terkait. 

3. Untuk dapat menambah wawasan kepada masyarakat bahwasanya 

perbuatan prostitusi tersebut semakin maju dan semakin berkembang di 

lingkungan masyarakat sekitar. 

 

F. Kerangka Teori/Pemikiran 

1. Tinjauan umum tentang pekerja seks komersial 

Menurut peraturan daerah Kabupaten Muara Enim tentang pencegahan 

perbuatan Tuna Susila atau pelacuran yaitu pada pasal 1 huruf c berbunyi : 

”perbuatan Tuna Susila adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik 

perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun 

menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin 

seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, 

sebagai mata pencahrian atau dalil apapun juga”.
4
 

                                                             
4 PERDA Kabupaten Muara Enim No. 3 tahun 2005 tentang perubahan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Muara Enim No. 13A Tahun 1989 Tentang Pencegahan Perbutan Tuna Susila atau kegiatan yang 

sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, Pasal 2 huruf C. 
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Rumusan pasal diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a) setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan 

maupun laki-laki. 

b) dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada 

orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual diluar nikah. 

c) dengan tidak memilih lawannya, sebagai mata pencahrian atau dalil 

apapun juga. 

Maksud diterapkannya peraturan daerah tentang pencegahan perbuatan 

Tuna Susila atau pelacuran ini adalah sebagai bentuk dasar hokum yang melandasi 

upaya pencegahan berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan 

bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-

sendi kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, 

teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Maka, setiap orang yang 

berbuat/bekerja dengan merujuk untuk melakukan hubungan seksual diluar 

pernikahan dengan imbalan atau tidak disebut dengan pekerja seks komersial. 

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau 

hubungan seks, untuk uang atau tidak. Pekerja Seks Komersial pada dasarnya 

adalah seseorang yang mungkin karena keterpaksaan demi untuk menjalani 

kehidupan maka mereka menjajakan dirinya. Seseorang yang menjadi Pekerja 

Seks Komersial pada umumnya mereka yang berada pada kelas perekonomian 

bawah.  

 

G. Metode Penulisan/Penelitian 

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka 

peneliti mempergunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat Yuridis 

Empiris/Sosiologis. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan 

gambaran dan penjelasan yang terang mengenai permasalahan yang semakin 

maraknya perkembangan prilaku PSK di dalam lingkungan masyarakat (dimana 

dalam hal ini berjenis kelamin perempuan atau wanita). 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini maka yang akan menjadi tempat pelaksanakan 

penelitian adalah di wilayah Kabupaten Muara Enim. Adapun lokasi tersebut 

sebagai lokasi penelitian disebabkan karena ketertarikan penulis akan banyaknya 

tempat prostitusi ilegal yang semakin berkembang dengan mengikuti 

perkembangan zaman modern ini di wilayah Kabupaten Muara Enim diantaranya 

yang biasa digunakan mangkal para Pekerja Seks Komersial yaitu di tempat-

tempat café maupun warung remang-remang di wilayah Kabupaten Muara Enim 

dan di tempat-tempat yang diangap sangat berpotensi dalam melakukan Prostitusi. 

3. Jenis Data 

a). Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan Pekerja Seks Komersial tersebut yang berada di wilayah 

Kabupaten Muara Enim sebagai pihak pertama yang menjadi informan yang dapat 

mendukung perolehan data primer ini. 

b). Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari 

sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian 

perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-

bahan hokum. Dimana Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung 

bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, 

data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang  dapat 

dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun 

mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang 

menyangkut tindak pidana pelacuran atau khususnya yang menyangkut Pekerja 

Seks Komersial. 

c). Data Tersier 

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukun sekunder yang berasal 

dari kamus, indek komulatif dan/atau terminologi hukum. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut: 

4.1. Studi kepustakaan di daerah Muara Enim 

   Mencari buku-buku hokum yang mengenai adanya pelanggaran dengan hal-

hal prostitusi atau buku-buku hokum mengenai Pekerja Seks Komersial. 

4.2. Studi Interview (Wawancara) di daerah Muara Enim 

   Wawancara dilakukan berdasarkan data primer yaitu data yang akan diambil 

melalui wawancara dengan Responden, Sebagai data primer dengan 

wawancara yang dilakukan terhadap Pekerja Seks Komersial dan warga 

sekitar lingkungan tersebut. 

4.3. Pengamatan (observasi) di daerah Muara Enim 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk 

menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam 

penelitian ini. 

4.4  studi dokumen di daerah Muara Enim 

       Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial (bisa berupa jurnal, 

artikel, makalah dan lain sebagainya). 

4.5 studi internet 

Mencari dan membuka sebuah link atau website yang mengenai adanya 

penyelenggara prostitusi atau Pekerja Seks Komersial yang ada di Indonesia 

terutama di daerah Muara Enim. 

 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis kualitatif karena 

bertitik tolak dari Perda Kabupaten Muara Enim No. 3 tahun 2005 tentang 

perubahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim No. 13A Tahun 

1989 Tentang Pencegahan Perbutan Tuna Susila atau kegiatan yang sejenisnya 

dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dan peraturan yang terkait 

sebagai norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan sebagai analisis 
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data yang bertitik tolak pada usaha dan informasi yang bersifat ungkapan 

monografi dari responden (Pekerja Seks Komersial). 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang Masalah 

 B. Perumusan Masalah 

 C. Tujuan Penelitian 

 D. Manfaat Penelitian 

 E. Kegunaan Penelitian 

 F. Metode Penelitian 

 G. Sistematika Penulisan 

 

BAB II TINJAUAN UMUM 

A. Kajian Ilmu Tentang Pelacuran  

1. Pengertian Pelacuran 

2. Ciri-Ciri Pelacuran 

3. Faktor-Faktor Penyebab Pelacuran 

4. Jenis-Jenis Pelacuran 

5. Akibat-Akibat Pelacuran 

B. Kajian Umum Tentang Kejahatan  

1. Pengertian kejahatan 

2. Jenis-jenis kejahatan 

3. Cara Tindak kejahatan 

C. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi  

1. Pengertian Penanggulangan tindak pidana. 

2. Tinjauan umum Tindak Pidana Pelacuran 

3. Penanggulangan Prostitusi 

D. Konsep Tentang Pekerja Seks Komersial 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Praktek Prostitusi Seorang Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam 

Mendapatkan Seorang Pelanggan 

B. Penanggulangan Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersial 

Berdasarkan Tentang Perda Kabupaten Muara Enim No.3 Tahun 2005. 

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Prostitusi Di Kabupaten 

Muara Enim 

 

BAB 4 PENUTUP 

 A. Kesimpulan 

 B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


