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KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA 

TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE 

 

Abstrak 

Praktik prostitusi online kini sudah sangat mudah kita temui, karena hanya dengan 

menggunakan aplikasi media sosial para pelaku prostitusi online bisa dengan 

mudah melakukan transaksi seks. Masalah prostitusi adalah masalah sosial yang 

sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. 

Hambatan dalam menangani kasus prostitusi online dari kurangnya sektor 

penegak hukum juga hambatan terhadap undang-undang yang mengatur kegiatan 

praktik prostitusi online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pertanggungjawaban pelaku prostitusi online, faktor penghambat 

penanggulangan, kebijakan hukum, dan cara pelaku prostitusi online menawarkan 

jasanya melalui media sosial. 

 

Kata Kunci: prostitusi online, media sosial, pelaku prostitusi, pengguna jasa. 

 

Abstract 

The practice of online prostitution is now very easy to meet, because only by 

using social media applications online prostitution lawyers can easily conduct sex 

transactions. The problem of prostitution is a very sensitive social problem 

involving social, moral, ethical, and even religious regulations. Obstacles in the 

case of online prostitution from the law release sector Violations of the laws and 

regulations that apply to the implementers of online prostitution. The purpose of 

this study is to study how to deal with online prostitution, prevention inhibiting 

factors, legal policies, and how to protect online prostitution offered through 

social media. 

 

Keywords: online prostitution, social media, prostitution actors, service users. 

 

1. PENDAHULUAN 

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam 

masyarakat informasi (information society). Kemajuan teknologi, mekanisasi, 

industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan 

menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan 

eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, 

sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari 

norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi. 

Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan 

masyarakat informasi (information society) secara cepat, mudah dan tanpa 
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mengenal batas wilayah. Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling 

berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat 

munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-masing 

individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada pada 

masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak 

keseluruhan dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma yang telah 

ditetapkan. 

Perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi 

penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial 

mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. “Masalah prostitusi adalah 

masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah 

masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari 

persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang 

ujungnya menjadikan korban semakin tertindas (Pisani, 2008).”  

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan 

sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. 

Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat 

merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, 

memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan 

menyalahgunakan penggunaan media sosial, kini mulai berkembangnya praktik 

prostitusi online. Fenomena praktik Prostitusi online sangat sensitif karena 

menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Mewujudkan 

penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan 

manfaat penegakan hukum tersebut. 

Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan 

dan sangat kompleks. “Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan 

penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, 

budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini 

sangat sulit ditiadakan di Negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada 

pemahaman agama yang kurang dari masyarakat (Soemitro, 1985).” Ditinjau dari 

faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian 
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besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi 

di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan 

seseorang. 

Dari persoalan praktik prostitusi tersebut jika dilihat pada masa sekarang 

ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum 

pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan 

peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan 

jaman. “Apabila dilihat Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada 

germo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan, padahal secara 

nyata telah melanggar pasal tersebut.” 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan: Pertama, bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat 

dalam prostitusi di Indonesia?; Kedua, apa saja faktor-faktor  penghambat 

penanggulangan prostitusi online di Indonesia?; Ketiga, bagaimana kebijakan 

hukum terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia? 

Adanya tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu: Pertama, 

untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi 

online di Indonesia; Kedua, mengetahui faktor apa saja yang menghambat 

penanggulangan prostitusi secara online; Ketiga, mengetahui bagaimana bentuk 

kebijakan hukum di Indonesia terhadap pelaku prostitusi. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan 

yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum 

utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  Sedangkan jenis 

penelitiannya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan 

praktik pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Jenis data terdiri yang 



4 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah bahan-bahan 

hukum yang mengikat undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan buku-buku yang membahas tentang kasus prostitusi. “Data sekunder 

adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan 

data primer seperti buku-buku, literatur dan serta hasil penelitian yang berwujud 

laporan (Sugiono, 2008).” Metode pengumpulan data yang digunakan studi 

kepustakaan atau dokumen  (library research). Studi kepustakaan adalah data 

yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan diperoleh tidak secara langsung 

dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah 

terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam prostitusi online 

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk lain dari subjek tindak pidana yang 

dapat dibedakan dari masalah yang melakukan tindak pidana. Yang dimaksud 

dengan subjek tindak pidana adalah siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa 

yang dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam hukum pidana adalah adalah dia yang melakukan tindak pidana, namun 

pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena tergantung pada penentuan masalah 

pertanggungjawaban yang ditempuh sesuai dengan undang-undang. 

Pada KUHP apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang 

atau mengharamkan tindak pidana prostitusi. Namun dalam KUHP tidak 

ditemukan Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa dan pelaku 

atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Terdapat aturan-aturan terkait dengan tindak 

pidana menggunakan media online dalam undang-undang ITE dan undang-

undang Pornografi, Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan 

prostitusi ataupun prostitusi online, tetapi keduanya berisi tentang eksploitasi 

seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi. 

Dalam undang-undang ITE, pelaku tindak pidana prostitusi online 

memang dengan sengaja dan tanpa mempunyai hak untuk mendistribusikan 
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dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar 

kesusilaan. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana 

bagi para pengguna jasa dalam tindak prostitusi online. Undang-undang ini juga 

tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi online, sehingga undang-

undang ini tidak tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana prostitusi 

online. 

Dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) tentang 

Pornografi, unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah perbuatan 

memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, meperjualbelikan, 

dan lain-lain.  

Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) unsur kesalahan yang harus dibuktikan 

adalah menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan 

aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun 

tidak langsung layanan seksual. Sedangkan dalam unsur kesengajaan keduanya 

sama yaitu dengan sengaja telah melanggar perbuatan yang dilarang. Dalam 

undang-undang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana 

yang menjerat pelaku tindak pidana prostitusi online, karena undang-undang ini 

hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi kepada pelaku 

penyedia layanan bagi yang mendanai atau memfasilitasi. 

1.2. Faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Indonesia 

Fenomena praktik Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan 

tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. “Hukum dapat 

efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi 

dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-

undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau 

peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku 

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-

undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki (Soekanto, 1988).” 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis salah satu faktor 

penghambat bekerjanya penegakan hukum prostitusi online adalah kurangnya 
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sarana prasarana penunjang untuk penegakan praktik prostitusi online. “Usaha 

dalam menanggulangi praktik prostitusi dengan semacam ‘razia’ masih 

menghadapi berbagai masalah yang cukup berat, baik yang terletak pada faktor-

faktor sosial, ekonomi dan budaya maupun faktor sikap masyarakat yang masih 

mendukung keberadaan pelacuran.” 

Dalam praktik prostitusi melalui media online, membuat pihak aparat 

sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan pelaku 

prostitusi online karena sering terjadinya penyamaran identitas agar jejaknya tidak 

diketahui. Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi 

melalui media sosial online, masyarakat maupun pihak kepolisian sedikit 

kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan digunakan untuk menjerat 

pelaku. 

Maka solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam 

penanggulangan prostitusi online adalah dengan menyempurnakan atau 

memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang 

baru, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman, sehingga masalah 

prostitusi yang kita hadapi ini tidak menentu, tidak hanya di dunia nyata saja 

melainkan di dunia maya (internet) pun bertambah banyak. 

1.3. Kebijakan hukum terhadap pelaku prostitusi online 

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang 

rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. “Sebagai kebijakan yang 

rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif 

yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-

undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (Zainuddin. 2007).” 

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini harus didasari pada kebijakan-

kebijakan formulasi suatu tindak pidana. “Untuk menentukan dan 

merekonstruksikan subjek yang bertanggungjawab dalam terjadinya tindak pidana 

prostitusi online. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang 

menjadi pijakan untuk menentukannya. Berkaitan dengan batasan definisi tentang 

pertanggungjawaban pidana, konsep KUHP baru memberikan batasan-batasan 

tentang pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dalam rumusan Pasal. Hal ini 
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berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku tidak memberikan rumusan secara 

tegas tentang yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pidana (Tongat, 

2009).” 

Terkait dengan perbuatan prostitusi online (yang melibatkan unsur 

teknologi dalam merealisasikan tindak pidananya), yang perbuatannya adalah 

prostitusi, maka perlu dipertimbangkan unsur teknologinya, yaitu penggunaan 

jaringan internet, terutama substansi perbuatannya yang merupakan aktifitas 

illegal prostitusi di media sosial sehingga jelas siapa pelaku yang harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan prostitusi tersebut, karena selama ini 

mengatasi prostitusi dengan menghukum mucikari saja tidak menyelesaikan 

permasalahan prostitusi yang sesungguhnya. Selain itu dalam prostitusi online, 

jaringan teknologi informasi juga harus menjadi fokus pemikiran yang jelas, 

karena sifat dari jaringan ini yang “Borderless” atau tanpa batas, sehingga dampak 

yang ditimbulkan menjadi faktor pemberat dari tindak pidananya. 

Dengan demikian, terkait dengan masalah prostitusi online yang terjadi di 

Indonesia dalam praktiknya tidak memunculkan terkait dengan esensi dari tindak 

pidana prostitusi sehingga penanggulangan pelaku prostitusi online masih bisa 

menggunakan ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pelarangan 

prostitusi, yang menentukan penyelenggara kegiatan prostitusi (germo/mucikari) 

sebagai orang yang harus dipidana (karena KUHP mengatur demikian). 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berkembangnya prostitusi di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya 

hukuman yaitu dalam Pasal 282 KUHP, 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 506 

KUHP. Namun di dalam Pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana Prostitusi, 

pemidanaan hanya dapat berlaku untuk germo atau mucikari, sedangkan untuk 

pelaku dan pengguna jasa (pelanggan) tindak pidana prostitusi tidak dapat 

dikenakan pidana. Beralih dengan perkembangan teknologi di Indonesia, kegiatan 

prostitusi semakin mudah ditemukan. Fenomena praktik prostitusi melalui media 

sosial disebut dengan postitusi online. Dimana pelaku prostitusi online 
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memanfaatkan sosial media dengan menjajakan dirinya sendiri tanpa melibatkan 

mucikari dengan cara mengunggah foto dan video di media sosial salah satunya di 

Twitter. 

Masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang 

menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Untuk mewujudkan 

penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan 

manfaat penegakan hukum tersebut. Penyebab terhambatnya penanggulangan 

prostitusi online di Indonesia karena tidak adanya undang-undang yang secara 

tegas melarang tindak pidana prostitusi online, terutama kepada pelaku dan 

pengguna jasa prostitusi. Dengan pelaku melakukan penyamaran identitas 

sehingga pihak aparat dan masyarakat terganggu dan kesulitan untuk melakukan 

razia kepada para pelaku. 

Kebijakan hukum terhadap penanggulangan praktik prostitusi online maka 

perlu dipertimbangkan unsur teknologinya, yaitu penggunaan jaringan internet, 

terutama substansi perbuatannya yang merupakan aktifitas illegal prostitusi di 

media sosial sehingga jelas siapa pelaku yang harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan tersebut. Di Indonesia dalam praktiknya tidak memunculkan terkait 

dengan esensi dari tindak pidana prostitusi sehingga penanggulangan pelaku 

prostitusi online masih bisa menggunakan ketentuan dalam KUHP yang mengatur 

tentang pelarangan prostitusi, yang menentukan penyelenggara kegiatan prostitusi 

(germo/mucikari) sebagai orang yang harus dipidana (karena KUHP mengatur 

demikian). 

1.4. Saran 

Diharapkan ketentuan dari undang-undang yang mengatur mengenai praktik 

prostitusi di Indonesia segera diperbaharui dan dibenahi agar dalam hal 

penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi di Indonesia akan 

lebih efektif dan merata termasuk penjatuhan pidana kepada para pelaku dan 

pengguna jasa praktik prostitusi. 

Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan kembali 

upaya penanganan dan pengungkapan bisnis prostitusi online dengan penegakan 

hukum yang dilakukan secara tegas guna mengurangi praktik prostitusi online. 
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Terkait dengan semakin maraknya bisnis prostitusi melalui media online, 

khususnya Twitter, maka diharapkan kehadiran Pemerintah kementerian 

Komunikasi dan Informatika untuk lebih intesif dan tegas dalam melakukan 

pemblokiran akun-akun yang terkait dengan prostitusi daring. 
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